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Câmara dos Deputados

O presente trabalho se refere a
uma síntese histórica das comissões
permanentes da Câmara dos
Deputados elaborada com o
objetivo de tornar disponível  aos
parlamentares, à Mesa e aos
demais órgãos da Casa, aos
usuários interno e externo, uma
importante fonte de informação
sobre o Legislativo brasileiro no
âmbito da Câmara dos Deputados.

As comissões permanentes se
caracterizam, de acordo com o
inciso I, do art  22, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados ,
atualmente em vigor, como órgãos
de

.
Assim, ao dar conhecimento do

panorama histórico das comissões
permanentes busca-se tornar
disponível uma relevante fonte de
informação sobre a Câmara dos
Deputados, seja para subsidiar os
trabalhos legislativos e
administrativos da Casa, seja para
fundamentar os mais variados
matizes de estudos a realizar-se
sobre o Poder Legislativo
brasileiro.

.
1

caráter técnico-legislativo ou
especializado integrantes da
estrutura institucional da Casa, co-
partícipes e agentes do processo
legiferante, que têm por finalidade
apreciar os assuntos ou
proposições submetidos ao seu
exame e sobre eles deliberar, assim
como exercer o acompanhamento
dos planos e programas
governamentais e a fiscalização
orçamentária da União, no âmbito
dos respectivos campos temáticos
e áreas de atuação

1 Resolução n 17, de 21 de setembro de 1989.º
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Introdução

 O presente trabalho compõe uma síntese histórica das comissões 
permanentes da Câmara dos Deputados elaborada com o objetivo de tornar 
disponível  aos parlamentares, à Mesa e aos demais órgãos da casa, aos usu-
ários internos e externos, uma importante fonte de informação sobre o legisla-
tivo brasileiro no âmbito da Câmara das Deputados.

 As comissões permanentes se caracterizam, de acordo com artigo 22 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados1, atualmente em vigor, como 
órgãos de caráter técnico-legislativo ou especializado, integrantes da estrutura 
institucional da casa, co-partícipes e agentes do processo legiferante, que têm 
por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame 
e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e 
programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito 
dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação.

 Essas comissões contemplam as áreas de atividades de interesse da 
sociedade, da qual os membros da Câmara dos Deputados são os legítimos 
representantes. Assim, a evolução histórica das comissões permanentes re-
flete, também, o histórico dos debates sobre políticas públicas realizados por 
parlamentares e representantes da sociedade civil organizada.

 O Legislativo no Brasil começa a manifestar-se a partir de 1821, com a 
participação de deputados brasileiros nas Cortes de Lisboa e com a instalação 
da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, em maio 
de 1823, que foi dissolvida em novembro do mesmo ano, pelo Imperador D. 
Pedro I.

 A primeira sessão preparatória da Câmara dos Deputados foi realizada 
em 29 de abril de 1826 e por não possuir regimento que regulasse os trabalhos 
legislativos, o Deputado José Antônio da Silva Maia sugeriu que se adotasse, 
provisoriamente, como regimento, um projeto que havia sido extraído do Regi-
mento Interno da Assembléia Constituinte e Legislativa de 1823. 

 Na sessão realizada a 6 de maio de 1826, ocorreu a instala-
ção da Câmara dos Deputados. Na sessão do dia 8, do mesmo mês, para 
se elaborar um projeto de regimento interno, foi constituída uma Comis-
são formada pelos Deputados Campos Vergueiro, Costa Aguiar e José 
Antônio da Silva Maia, que atuou como relator. Na sessão, que se reali-
zou em 30 de maio do mesmo ano, o Dep. Maia, por meio de uma indica-
ção, sugeriu que se aprovasse, interinamente, o projeto de regimento, para 
se cumprir e se regulamentar os trabalhos da Câmara dos Deputados.  
 
 
 
1Resolução nº 17, de 21 de Setembro de 1989.
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Assim, esse projeto foi aprovado e passou a disciplinar as atividades legislati-
vas. Porém, foram mantidas as discussões acerca do regimento, com objetivo 
de aperfeiçoá-lo. 

 Ao longo do funcionamento da Câmara dos Deputados foram promovi-
das constantes atualizações, inclusive as concernentes às comissões perma-
nentes, buscando, sempre, acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade 
brasileira. Essas alterações foram consubstanciadas em resoluções da Câma-
ra que, de acordo com o texto constitucional, são os diplomas legais responsá-
veis por regular as matérias de competência privativa desta casa Legislativa, 
tais como, a elaboração de seu Regimento Interno.

 As demandas por fontes de informação dessa natureza se manifes-
tam, com regular freqüência, na Presidência das diversas comissões perma-
nentes, à medida que essas presidências, desejando conhecer o histórico de 
tais órgãos técnicos, formulam pesquisas à Seção de Documentos Legislativos 
da Coordenação de Arquivo.

 Buscando atendê-las mais eficazmente, o Chefe da Seção de Docu-
mentos Legislativos, Dilsson Emílio Brusco, realizou pesquisas retrospectivas 
nos textos de resoluções e demais dispositivos que disciplinaram as atividades 
de elaboração legislativa na casa, visando estabelecer as bases da síntese 
histórica. A instalação da Câmara dos Deputados foi definida como marco ini-
cial. 

 Para estruturar o trabalho, foram levantadas as tipologias das informa-
ções que deveriam nele constar, com base nas solicitações formuladas pelos 
usuários do Arquivo. Para tanto, tornou-se necessário determinar, no processo 
legislativo, os principais estágios do ciclo de vida de uma comissão permanen-
te na Câmara dos Deputados. Foram eles: criação, funcionamento e extinção. 
Referem-se ao funcionamento, as modificações das atribuições, as incorpo-
rações e as fusões de comissões. As atribuições e os campos temáticos das 
comissões só passaram a figurar no Regimento a partir de 1920. Assim, foi 
confeccionado um formulário contendo os seguintes campos: denominação, 
criação, alteração, substituição, extinção. Relacionou-se, ainda, as comissões 
que tratavam de atribuições correlatas da comissão descrita, dando ênfase ao 
ano de criação, visando completar a informação histórica.

a) denominação: identifica o nome da comissão, conforme aparece na 
resolução que determinou a sua criação;

b) criação: registra a gênese da comissão, identificando o regimento 
e os dispositivos em que constam as atribuições do citado órgão téc-
nico;

c) alteração: apresenta os dispositivos com as atribuições da comis-
são nos regimentos subseqüentes ao de sua criação;
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d) substituição: indica as fusões e as incorporações que implicaram 
mudanças na denominação da Comissão;

e) comissões com atribuições correlatas em períodos distintos.

 Em seguida, procedeu-se à pesquisa junto às fontes de referência, 
iniciando-se pelos regimentos internos. Verificou-se que, no período do Impé-
rio, de 1826 a 1889, foram promulgadas seis resoluções que dispunham sobre 
novos regimentos internos; durante a Primeira República, de 1890 a 1930, oito 
regimentos foram aprovados; na Segunda República, de 1933 a 1937, surge 
apenas um regimento interno; na Terceira República, que se iniciou com a 
redemocratização do país, em 1946, aparecem nove regimentos. Em todos os 
regimentos citados, houve atualizações relativas às comissões permanentes.

 Com objetivo de revelar a criação de novas comissões e as modifica-
ções nas atribuições e nas denominações das comissões existentes, foram 
consultadas as seguintes séries documentais: resoluções que modificaram os 
regimentos internos; atas das sessões da Assembléia Constituinte e Legisla-
tiva do Império do Brasil em 1823 e das sessões do Plenário da Câmara dos 
Deputados e sinopses dos trabalhos da Câmara dos Deputados.

 Concluídos os estudos, obteve-se como resultado a identificação de 
129 comissões permanentes, ao longo de 176 anos de existência da Câmara 
dos Deputados. 

 Assim, ao dar conhecimento do panorama histórico das comissões 
permanentes busca-se tornar disponível uma relevante fonte de informação 
sobre a Câmara dos Deputados, seja para subsidiar os trabalhos legislativos 
e administrativos da casa, seja para fundamentar os mais variados matizes de 
estudos a realizar-se sobre o Poder Legislativo brasileiro.

  A preparação do trabalho, quanto à sua forma e digitação, coube ao 
servidor Antônio Irismar Soares de Matos, da Seção de Documentos Legislati-
vos.

Tarciso Aparecido Higino de Carvalho

 Analista Legislativo
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Comissão de Agricultura

Criação:

Eleição (Sessão de  7-5-1850) RI/1936 (arts. 25 e 47) 

Substituição 

ver  Comissão de Agricultura Minas e Bosques (1854)
A partir de 1949 a Comissão de Economia absorveu  as atribuições desta 
Comissão.
ver Comissão de Agricultura e Política Rural (1963)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Minas e Bosques;
1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1861 - Comissão de Agricultura, Minas e Bosques;
1902 - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;
2004 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1850

ORDEM DO DIA

Continua a eleição de comissões

.............................................................................................................................

AGRICULTURA

Os Srs.:  Franco de Sá ....................................................48 votos

               Almeida de Albuquerque ...................................47    ”

               Augusto Chaves ................................................47    ”
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RI/1936

 Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

  2ª Agricultura;

......................................................................................................................

Art. 47. À Comissão de Agricultura compete dizer sobre todas as proposi-
ções que se refiram a qualquer assunto relativo à agricultura e pecuária.
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Comissão de Agricultura e Indústria

Criação

RI/1904 (art. 50)

Substituição:

ver  Comissão de Agricultura Indústria e Comércio (1920)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Minas e Bosques;
1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1936 - Comissão de Agricultura;
1854, 1861 - Comissão de Agricultura, Minas e Bosques;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1902 - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas;
1963 - Comissão de Agricultura e Política Rural;
2004 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

9ª Agricultura e Indústria;

.....................................................................................................................
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Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio

Criação

RI/1920 (arts.137 e 167)

Substituição

ver Comissão de Agricultura (1936)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Minas e Bosques;
1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850 - Comissão de Agricultura;
1850,1861 - Comissão de Comércio, Indústria e Artes;
1854, 1861 - Comissão de Agricultura, Minas e Bosques;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1902 - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
1963 - Comissão de Agricultura e Política Rural;
2004 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

......................................................................................................................

2ª Agricultura, Indústria e Comércio;

......................................................................................................................

Art. 167. À Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio compete mani-
festar-se sobre todos os assuntos relativos à evolução econômica do país.
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Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas

Criação

Indicação e Parecer nº 7, de 1902  (Sessões de 14 e 21-5-1902)

Substituição

ver  Comissão de Agricultura e Indústria (1904)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Minas e Bosques;
1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1936 - Comissão de Agricultura;
1854, 1861 - Comissão de Agricultura, Minas e Bosques;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;
1963 - Comissão de Agricultura e Política Rural;
2004 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 1902

 

Reabre-se a sessão pública às 4 horas e 30 minutos da tarde.

Vão a imprimir o seguinte

PARECER

Nº 7 - 1902

Julga que deve ser aceita a indicação do Sr. Ignácio Tosta e outros, pro-
pondo a criação de uma Comissão permanente de nove membros, denomina-
da - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas - para o estudo de assuntos 
agrários.

 A Comissão de Polícia, a quem foi presente a indicação assinada pelo 
Sr. Deputado Tosta e outros, em número superior a 70, propondo a criação de 
uma Comissão permanente de nove membros, denominada Comissão de Agri-
cultura e Indústrias Conexas para o estudo de assuntos agrários, é de parecer 
que a dita indicação merece a aprovação da Câmara dos Deputados.
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 Sala das Sessões da Comissão, 14 de maio de 1902. - Vaz de Mello, 
Presidente. - Carlos de Novaes, 1º Secretário. - Agapito dos Santos, 3º Secre-
tário.

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA

Considerando que a questão econômica, cujo estudo e solução estão inti-
mamente ligados aos interesses agrícolas, sobreleva entre os vários assuntos 
que devem ocupar o espírito dos legisladores nacionais;

Considerando que para eficazmente resolver-se a crise econômica, que 
o país atravessa, é necessário agitar-se e estudar-se no seio do Congresso 
Nacional a questão agrícola com maior cuidado e o mais decidido empenho;

Considerando que a questão agrícola é complexa, árdua, difícil, e exige 
apurada atenção e esforços constantes, tenazes, ininterruptos e prolongados, 
como se evidencia do exame das conclusões votadas pelo Congresso Nacio-
nal de Agricultura, onde estão concretizadas não somente as necessidades 
atuais da agricultura, que carecem de solução pronta, como também as suas 
aspirações futuras, cuja realização precisa  ser, desde já, preparada e enca-
minhada;

Considerando que o estudo das questões relativas à agricultura e às indústrias 
conexas em um país notoriamente agrícola como o Brasil, máxime na crise 
atual, é capaz por si só de absorver a atenção e o zelo patriótico de uma Co-
missão permanente da Câmara;

Considerando que as comissões permanentes atuais, por maiores que 
sejam o zelo e o patriotismo dos representantes que as compõem, não podem 
dedicar-se ao exame e estudo das várias questões agrícolas com o afinco que 
faz indispensável no momento atual, podendo, aliás, subsidiariamente, auxiliar 
com suas luzes a Comissão encarregada de estudar especialmente o proble-
ma agrícola;

Considerando que não se trata do exame e estudos de questões transi-
tórias, para as quais basta a nomeação de uma Comissão especial, também 
transitória, mas, ao invés, de interesses vitais e permanentes da nação, por-
quanto a lavoura e as indústrias conexas constituem a principal fonte de rique-
za pública, propomos a seguinte

INDICAÇÃO

É criada mais uma Comissão permanente de nove membros, denomina-
da Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas, para o estudo de assuntos 
agrários.

Sala das sessões, 2 de abril de 1902. S.R. - João Lopes - F. Sodré - Ig-
nácio Tostes - Oliveira Braga - Antonino Fialho. - J. A. Neiva - Castro Rebello 
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- Satyro dias - Raymundo de Miranda - Vergne de Abreu - S. Mariz - Epaminon-
das Gracindo - Deocleciano de Souza - seabra - Valois de Castro - Hosannah 
de Oliveira - Eugênio Tourinho - Tavares de Lyra - Fernando Prestes - Eduardo 
Pimentel - Eloy de Souza - Sá Freire - Sá Peixoto - José Duarte - Julio de Mello 

- Gabriel Salgado - Pinheiro Junior - Virgílio Brigido - Carlos Marcellino - Riva-
davia Corrêa - Silva Castro - Heredia de Sá - M. Caetano - Joviniano Carvalho 

- Rebouças de Carvalho - Domingues de Castro - Paranhos Montenegro - A. 
Milton - Paulino Carlos - Costa Junior - Bueno de Paiva - Olegario Maciel - Pá-
dua Rezende - Teixeira de Sá - Penido Filho - Monterio de Barros - G. Godoy 

- Carlos Ottoni - Alfredo Pinto - Rodrigues Doria - Urbano de Gouvêa - Tolentino 
dos Santos - Guedelha Mourão - Cunha Martins - Anízio de Abreu - Teixeira 
Brandão - Soares Neiva - Alves Barbosa - Paula Guimarães - José Boiteux 

- Camillo de Hollanda - Adalberto Guimarães - Benedicto de Souza - Arroxellas 
Galvão - Araújo Góes - Luiz Domingues - F. Tolentino - Henrique Lagden - La-
menha Lins - Trindade - Gonçalo Souto - A. Varella - Eduardo Ramos - Xavier 
do Valle - Frederico Borges - Ângelo Pinheiro.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 1902

O Sr. Presidente- A lista da porta acusa a presença de 111 Srs. Deputa-
dos.

Vai-se proceder à votação do parecer n. 7, de 1902, julgando que deve ser 
aceita a indicação do Sr. Ignácio Tosta e outros, propondo a criação de uma co-
missão permanente, de nove membros, denominada Comissão de Agricultura 
e Indústrias Conexas, para o estudo de assuntos agrários (discussão única).

Posto a votos, é aprovado em discussão única o seguinte

PARECER

N. 7  -  DE 1902

Julgando que deve ser aceita a indicação do Sr. Ignácio Tosta e outros, 
propondo a criação de uma comissão permanente de nove membros, deno-
minada - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas - para o estudo de 
assuntos agrários.

O Sr. Brício Filho (pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a V. Exª. que 
mande proceder à verificação da votação.

Procedendo-se à verificação, reconhece-se terem votado a favor 101 Srs. 
Deputados e contra 8, total 109.
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Comissão de Agricultura, Minas e Bosques

Criação

Indicação, Parecer e Eleição (Sessões de 10, 11 e 13-5-1854) 
RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Minas e Bosques (1854)
Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas (1902)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Minas e Bosques;
1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1936 - Comissão de Agricultura;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;
1963 - Comissão de Agricultura e Política Rural;
2004 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 1854

O Sr. F. Octaviano - Tenho de submeter à consideração da casa uma 
indicação reformando disposições regimentais acerca da nomeação de comis-
sões. A experiência tem condenado  por estéreis e mesmo por inúteis algumas 
delas, que aliás nos roubam o tempo das primeiras sessões com uma votação 
ociosa. Por exemplo, a Comissão de P-etições que utilidade nos presta? A 
mesa se tem sempre encarregado de dar direção às diferentes petições que 
vêm à casa, e segunda a natureza delas, as envia para aquelas comissões 
existentes a que podem pertencer.

Outra comissão que foi também criada ocasionalmente, e que depois se 
arrolou entre as permanentes, é a de exame do tesouro, nulificada pela nova 
organização daquele tribunal.

Enquanto porém existem essas duas comissões que acabo de apontar, 
nos falta uma, que muito necessária se torna, e vem a ser a de Obras Públi-
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cas. Hoje que o país é chamado para esse terreno, para os melhoramentos 
materiais, não tem a Câmara dos Srs. Deputados uma Comissão especial que 
dele trate.

A minha indicação se refere a estes tópicos.

Vem à mesa, lê-se e é remetida à Comissão de Polícia a seguinte indica-
ção:

“Indico a nomeação de uma Comissão permanente de  Obras Públicas, 
sendo suprimidas as de petições e de Exame do Tesouro.

“Paço da Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1854 - F. Octaviano.”

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1854

Lê-se o seguinte parecer:

“A Mesa, a quem foi presente a indicação do Sr. F. Octaviano para a cria-
ção de uma Comissão permanente de  Obras Públicas e supressão das de pe-
tições e exame do tesouro é de parecer que se adote a referida indicação em 
ambas as suas partes; por isso que considera inútil a Comissão de petições, e 
entende que pode bem dispensar-se a de Exame do Tesouro, reservando-se a 
nomeação desta para quando a Câmara julgar conveniente; é mais de parecer 
que se suprima a Comissão de Minas e Bosques, cujas funções serão exerci-
das pela de Agricultura.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 11 de maio de 1854. - Visconde de 
Baependy. - Francisco de Paula Cândido - Antônio José Machado - F. X. Paes 
Barreto - J. F. Pereira Jorge.”O Sr. Ferraz pede que a votação deste parecer 
seja por partes, visto ter ele de votar pela permanência da Comissão de Exame 
do Tesouro.

Posto a votos o parecer por partes, é aprovado em todas, menos na que 
suprime a Comissão de Exame do Tesouro.

.....................................................................................................................
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SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 1854

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

CONTINUAÇÃO DA ELEIÇÃO DE COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, MINAS E BOSQUES

(58 CÉDULAS)

Os Srs. Barão de Maroim, 51 votos; Souza Leão, 45; e Sá e Albuquerque, 
42.

.............................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: .................................................

.............................................................................................................................

de Agricultura, Minas e Bosques; ......................................................................

.............................................................................................................................
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Comissão de Agricultura, Pecuária,  
Abastecimento e  Desenvolvimento Rural

Criação

Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando o  RI/1989 (art. 32, § único)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Minas e Bosques;
1823, 1854 - Comissão de Comércio Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1936 - Comissão de Agricultura;
1854, 1861 - Comissão de Agricultura, Minas e Bosques;
1902 - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;
1963 - Comissão de Agricultura e Política Rural.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

......................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

I - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural:

a) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura e à pesca profis-
sional, destacadamente:

1 - organização do setor rural; política nacional de cooperativismo; 
condições sociais no meio rural; migrações rural-urbanas;

2 - estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, e à 
pesquisa e experimentação agrícolas;

3 - política e sistema nacional de crédito rural;
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4 - política e planejamento agrícolas e política de desenvolvimen-
to tecnológico da agropecuária; extensão rural;

5 - seguro agrícola;

6 - política de abastecimento, comercialização e exportação de 
produtos agrupecuários, marinhos e da aqüicultura;

7 - política de eletrificação rural;

8 - política e programa nacional de irrigação;

9 - vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;

10 - padronização e inspeção de produtos vegetais e animais;

11 - padronização, inspeção e fiscalização do uso de defensivos 
agrotóxicos nas atividades agropecuárias;

12 - política de insumos agropecuários;

13 - meteorologia e climatologia;

b) política e questões fundiárias; reforma agrária; justiça agrária; direi-
to agrário, destacadamente:

1 - uso ou posse temporária da terra; contratos agrários;

2 - colonização oficial e particular;

3 - regularização dominial de terras rurais e de sua ocupação;

4 - aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas 
ou jurídicas estrangeiras e na faixa de fronteira;

5 - alienação e concessão de terras públicas;

             ...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.”

.....................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros 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 públi-
cas;

  V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

  VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e se-
toriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º Ascomissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.



28

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Agricultura  e Política Rural

Criação

Resolução nº18/1963 (arts. 1º, I, e 6º) 

Alteração

RI/1972 (arts. 23, I, e 28, § 1º)
RI/1989(art. 32, I e parágrafo único)
(Resolução nº 77/1995 - art. 1º, III) modificando o  RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único) 

Substituição

ver  Comissão de Agricultura, Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Ru-
ral

HISTÓRICO

1823, 1854  - Comissão de Minas e Bosques;
1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1936 - Comissão de Agricultura;
1854,1861 - Comissão de Agricultura, Minas e Bosques;
1902 - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1963

Art. 1º. Passam a ser as seguintes as comissões permanentes da Câma-
ra: 

I - Comissão de Agricultura e Política Rural;

 ....................................................................................................................

Art. 6º. À Comissão de Agricultura e Política Rural compete opinar sobre 
assuntos relativos à agricultura e à pecuária, estrutura da economia rural, cré-
dito agrícola, caça e pesca, pesquisa agrícola, química agrícola e industrial, 
produção e Comércio agrícolas, estabilização de preços dos produtos agríco-
las, seguro das colheitas, conservação do solo e assuntos correlatos.
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RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

I - Comissão de Agricultura e Política Rural;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

§ 1º. À Comissão de Agricultura e Política Rural compete opinar sobre 
assuntos relativos à agricultura, à pecuária, à caça e à pesca, recursos reno-
váveis; flora, fauna e solo; organização da vida rural e agrária; reforma agrária; 
estímulos financeiros e creditícios; meteorologia e climatologia; pesquisa e ex-
perimentação; vigilância e defesa sanitária animal e vegetal; padronização e 
inspeção de produtos vegetais e animais ou de consumo nas atividades agro-
pecuárias; beneficiamento de áreas e irrigação; e política de insumos.

.....................................................................................................................

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou área de atividade;

I - Comissão de Agricultura e Política Rural;

a) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura e à pesca profis-
sional, destacadamente:

1 - organização do setor rural; política nacional de cooperativismo; 
condições sociais no meio rural; migrações rural-urbanas;

2 - estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, à pes-
quisa e experimentação agrícolas;

3 - política e sistema nacional de crédito rural;

4 - política e planejamento agrícola e política de desenvolvimento 
tecnológico da agropecuária; extensão rural;

5 - seguro agrícola;

6 - política de abastecimento, comercialização e exportação de 
produtos agropecuários, marinhos e da aqüicultura;

7 - política de eletrificação rural;

8 - política e programa nacional de irrigação;
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9 - vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;

10 - padronização e inspeção de produtos vegetais e animais;

11 - padronização, inspeção e fiscalização do uso de defensivos 
agrotóxicos nas atividades agropecuárias;

12 - política de insumos agropecuários;

13 - meteorologia e climatologia;

b) política e questões fundiárias; reforma agrária; Justiça agrária; di-
reito agrário, destacadamente:

1 - uso ou posse temporária da terra; contratos agrários;

2 - colonização oficial e particular;

3 - regularização dominial de terras rurais e de sua ocupação;

4 - aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas 
ou jurídicas estrangeiras e na faixa de fronteira;

5 - alienação e concessão de terras públicas.

.....................................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

 II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
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 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 públi-
cas;

 V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

 VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

 I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo 
e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

 II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamen-
to e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comis-
sões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 
58.
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RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.............................................................................................................................

III  nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”
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Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional

Criação

Resolução nº 15/1996 (art. 1º), modificando o  RI/1989 (art. 32, V e XI)

Substituição

Ver Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Re-
gional (2004)

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1996

Art.1º O § 2º do art. 26 e os incisos V e XI do art. 32, renumerado pela 
Resolução nº 77/95, do Regimento Interno, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

 “Art. 26. .....................................................................................................

§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais 
de uma Comissão Permanente, ressalvada a Comissão da Amazônia e de 
Desenvolvimento Regional e de Direitos Humanos.

.....................................................................................................................”

“Art. 32.......................................................................................................

......................................................................................................................

V - Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional.

a) assuntos relativos à região amazônica especialmente:

1) integração regional e limites legais;

2) valorização econômica;

3) assuntos indígenas;

4) caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação;

5) exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos;

6) turismo;

7) desenvolvimento sustentável;
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b) desenvolvimento e integração da região amazônica, planos regio-
nais de desenvolvimento econômico e social; incentivo regional da Amazônia;

.....................................................................................................................”

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

....................................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
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§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

......................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão da Amazônia, Integração  
Nacional e de Desenvolvimento Regional

Criação

Resolução nº 20/2004 (arts. 2º e 4º) modificando o RI/1989 (arts. 26 § 2º e 32 
§ único)

HISTÓRICO

1996 - Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional.

RESOLUÇÃO Nº 20/2004

.....................................................................................................................

Art. 2º. O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação:

  “Art. 26. ..............................................................................................

   § 2º. Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro, de mais 
de uma Comissão Permanente.”

...............................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

  ...........................................................................................................

II - Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional:

a) assuntos relativos à região amazônica especialmente:

1) integração regional e limites legais;

2) valorização econômica;

3) assuntos indígenas;
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4) caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação;

5) exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos;

6) turismo;

7) desenvolvimento sustentável;

b) desenvolvimento e integração da região amazônica, planos regio-
nais de desenvolvimento econômico e social; incentivo regional da 
Amazônia;

c) desenvolvimento e integração de regiões; planos regionais de de-
senvolvimento econômico e social; incentivos regionais;

d) planos nacionais e regionais de ordenação do território e de orga-
nização político-administrativa;

e) assuntos de interesse federal nos Municípios, Estados, Territórios 
e no Distrito Federal;

f) sistema nacional de defesa civil; política de combate às calamida-
des;

g) migrações internas.

 .............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.”

......................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
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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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Assembléias Provinciais

Criação

Eleição (Sessão de 5-5-1835) RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver Comissão dos Conselhos Gerais de Províncias (1854)

Extinção

A partir do RI/1891

HISTÓRICO

1831 - Comissão dos Conselhos Gerais de Províncias.

SESSÃO DE 5 DE MAIO DE 1835

ORDEM DO DIA

Continuação da eleição das comissões:

......................................................................................................................

Para a Comissão das Assembléias Legislativas Provinciais, são eleitos 
os Srs. Gonçalves Martins, com 26 votos, Antonio Joaquim de Mello, com 25 
votos, e obtendo os Srs. Sebastião do Rego Barros e José Pedro de Carvalho, 
24 votos cada um, procede-se ao sorteamento, e é designado o Sr. Sebastião 
do Rego.

...........................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

...........................................................................................................................

de Assembléias Provinciais; ............................................................................

..........................................................................................................................
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Comissão de Câmaras Municipais

Criação

Eleição (Sessão de 5-5-1835) RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão das Câmaras Municipais e Juízes de Paz (1854)

Extinção

A partir do RI/1891

HISTÓRICO

1831 - Comissão das Câmaras Municipais e Juízes de Paz.

SESSÃO DE 5 DE MAIO DE 1835

ORDEM DO DIA

Continuação da eleição das comissões

............................................................................................................................

Declarando o Sr. Presidente, que ia proceder à eleição da Comissão de 
Câmaras Municipais, o Sr. 1º Secretário diz, que lhe parece desnecessária 
uma tal Comissão, depois da criação das Assembléias Provinciais, etc.

O Sr. Vianna opõe-se à esta opinião

O Sr. Presidente consulta a Câmara, e decide-se, que se eleja, e assim 
se praticando, são eleitos os Srs. Corrêa Pacheco com 29 votos, Vianna com 
28, e Quadros Aranha com 25.

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ...................................................

.............................................................................................................................

de Câmaras Municipais; .....................................................................................

.............................................................................................................................
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Comissão das Câmaras Municipais e Juízes de Paz

Criação

RI/1831 (art. 36) 
RI/1854 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Câmaras Municipais (1835, 1861)

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ....................................

.....................................................................................................................

das Câmaras Municipais e Juízes de Paz;................................................

.....................................................................................................................

RI/1854

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

.............................................................................................................................

Comissão de Câmaras Municipais e Juízes de Paz; ........................................

.............................................................................................................................
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Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios

Criação

RI/1831 (art.36)

Substituição

ver  Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civilização dos Índios 
(1836)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios;
1826 - Comissão de Colonização, Catequese e Civilização dos Índios;
1829, 1836, 1861 - Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civili-
zação dos Índios;
1983 - Comissão do Índio;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

 ...................................................................................................................

Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios;.................

 ....................................................................................................................
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Comissão de Ciência e Tecnologia

Criação

RI/1972 (arts. 23, II, e 28, § 2º)

Substituição

ver  Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civilização dos Ín-
dios (1836)

HISTÓRICO

1936 - Comissão de Transportes e Comunicações
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1972 - Comissão de Comunicações;
1989 - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

II - Comissão de Ciência e Tecnologia;

..................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

......................................................................................................................

§2º - À Comissão de Ciência e Tecnologia compete opinar sobre os recur-
sos científicos e tecnológicos que informam as proposições submetidas ao seu 
exame, bem como da oportunidade, dimensionamento, qualificação e custos 
dos mesmos.

......................................................................................................................
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Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

Criação

Resolução nº 5/1989 (art. 1º, § 1º) modificando o RI/1972 (art. 23)

Alteração
RI/1989 (art. 32, II e parágrafo único)
Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)
Resolução nº 20/2004 (art.4º, § único) modificando o RI/1989 (art. 32, § úni-
co)

HISTÓRICO

1936 - Comissão de Transportes e Comunicações;
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1972 - Comissão de Comunicações;
1972 - Comissão de Ciência e Tecnologia;
1985 - Comissão de  Comunicação e Informática.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1989

Art.1º. O art. 23 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 - Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

III - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;

....................................................................................................................”

”§ 1º As comissões a que se refere este artigo terão a competência defini-
da em decorrência da aplicação do disposto no art. 28 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

.............................................................................................................................
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RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

......................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

......................................................................................................................

§ 2º À Comissão de Ciência e Tecnologia compete opinar sobre os aspec-
tos científicos e tecnológicos que informam as proposições submetidas ao seu 
exame, bem como da oportunidade, dimensionamento, qualificação e custos 
deles.

§ 3º À Comissão de Comunicação compete opinar sobre todas as propo-
sições relativas a comunicações e a telecomunicações, em particular sobre 
serviços telegráficos, postais, telefônicos e de telex.

......................................................................................................................

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

....................................................................................................................

II - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:

a) desenvolvimento científico e tecnológico; política nacional de 
ciência e tecnologia e organização institucional do setor; acordos 
de cooperação com outros países e organismos internacionais;

b) sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional;

c) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa;

d) a produção e a programação das emissoras de rádio e televi-
são;

e) assuntos relativos a comunicações, telecomunicações, infor-
mática, telemática e robótica em geral;

f) indústrias de computação e seus aspectos estratégicos;

g) serviços postais, telegráficos, telefônicos, de telex, de radiodi-
fusão e de transmissão de dados;

h) outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens;
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i) política nacional de informática e automação e de telecomuni-
cações;

j) regime jurídico das telecomunicações e informática.

......................................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
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certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

......................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

.....................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32.................................................................................................
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Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”

...........................................................................................................................
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Comissão da Colonização, Catequese e Civilização dos Índios

Criação

RI/1826 (art. 37)

Substituição

ver  Comissão da Catequese, Colonização e Civilização dos Índios (1831).

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios;
1829, 1836, 1861 - Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civili-
zação dos Índios;
1983 - Comissão do Índio;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: .................................................

......................................................................................................................

da Colonização, Catequese e Civilização dos Índios;  .............................

.....................................................................................................................
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Comissão de Colonização, Civilização 
e Catequização dos Índios

Criação

Nomeação (Sessão de 12-5-1823)

Substituição

ver  Comissão de Colonização, Catequese e Civilização dos Índios (1826)

HISTÓRICO

1831 - Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios;
1829, 1836, 1861 - Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civili-
zação dos Índios;
1983 - Comissão do Índio;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 1823

O Sr. Presidente declarou que a ordem do dia era a continuação da no-
meação das comissões e que julgava muito urgente a de colonização.

O Sr. Andrada Machado disse que lhe parecia que esta Comissão devia 
ser de cinco membros, porque não só tinha de dar o seu parecer, mas até um 
plano de colonização.

O Sr. Presidente propôs se seria de três ou de cinco membros a Comis-
são de colonização e de civilização e catequização dos indígenas do Brasil; e 
resolveu-se que fosse de três, e que unida à de Fazenda desse com urgência 
o seu voto sobre o objeto acima indicado dos colonos alemães; ficando além 
disso a seu cargo formar um plano que satisfizesse ao fim geral do aumento 
de população dos homens brancos, e civilização e catequização dos índios 
selvagens.

Procedeu-se à votação, e saíram nomeados os Srs. Gomide, Silveira de 
Mendonça e Rodrigues da Costa.

.....................................................................................................................
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Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes

Criação

Nomeação (Sessão de 12-5-1823) RI/1854 (art. 36)

Alteração
RI/1826 (art. 37)
RI/1831 (Art. 36)
Substituição

ver  Comissão de Comércio, Indústria e Artes (1850, 1861)

HISTÓRICO

1850, 1936 - Comissão de Agricultura;
1854, 1861 - Comissão de Agricultura, Minas e Bosques;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1902 - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;
1936 - Comissão de Indústria e Comércio;
1949 - Comissão de Economia;
1963 - Comissão de Agricultura e Política Rural;
1972 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;
2004 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 1823

O Sr. Presidente declarou que a ordem do dia era a continuação da no-
meação das comissões (...).

.....................................................................................................................

Passou-se à nomeação da de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes, e 
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 tendo-se resolvido que fosse de três membros, saíram eleitos os Srs. Silveira 
de Mendonça, Teixeira da Fonseca e Duarte Silva.

......................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: ..................................................

.....................................................................................................................

do Comércio, Agricultura, Indústria e Artes: ..............................................

.....................................................................................................................

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

....................................................................................................

do Comércio, Agricultura e Artes; ..............................................................

.....................................................................................................................

RI/1854

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ....................................

.....................................................................................................................

do Comércio, Agricultura e Artes; ..............................................................

.....................................................................................................................



54

Comissão de Comércio, Indústria e Artes

Criação

Eleição (Sessão de 7-5-1850) RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes (1854)
Comissão de Fazenda e Indústria (1891)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1902 - Comissão de Agricultura e Indústrias Conexas;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;
1936 - Comissão de Indústria e Comércio;
1949 - Comissão de Economia;
1972 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;
2004 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1850

ORDEM DO DIA

Continua a eleição de comissões

.............................................................................................................................

COMÉRCIO, INDÚSTRIA e ARTES

Os Srs.: Jansen do Paço .......................................................    47 votos

  Maraes Sarmento .....................................................   22    ”

  Aranha ......................................................................   21     ”
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Para esta  Comissão haviam obtido o mesmo número de 21 votos os Srs. Ara-
nha e Azambuja; a sorte decidiu-se pelo primeiro.

.....................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: 

.............................................................................................................................

de Comércio, Indústria e Artes;

.............................................................................................................................
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Comissão de Comunicações

Criação

RI/1972 (arts. 23, III, e 28, § 3º)

Substituição

ver  Comissão de Comunicação e Informática (1985)

HISTÓRICO

1936 - Comissão de Transportes e Comunicações;
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1972 - Comissão de Ciência e Tecnologia;
1989 - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

III - Comissão de Comunicações;

...........................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

......................................................................................................................

§ 3º À Comissão de Comunicações compete opinar sobre: 

a) comunicações telegráficas, telefônicas e postais; 

b) telecomunicações.

........................................................................................................
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Comissão de Comunicação e Informática

Criação

Resolução nº 55/1985 (art. 1º) modificando o RI/1972 (arts.23 e 28)

Substituição

ver Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (1989)

HISTÓRICO

1936 - Comissão de Transportes e Comunicações;
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1972 - Comissão de Comunicações;
1972 - Comissão de Ciência e Tecnologia;

RESOLUÇÃO Nº 55, DE 1985

Art. 1º. Os arts. 23 e 28 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 
- Regimento Interno da Câmara dos Deputados –, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 23. ..................................................................................................

......................................................................................................................

III - Comissão de Comunicação e Informática;

......................................................................................................................

Art. 28. ..................................................................................................

......................................................................................................................

§ 3º À Comissão de Comunicação e Informática compete opinar sobre:

a) todas as proposições relativas a comunicações e telecomunica-
ções, em particular sobre serviços telegráficos, postais, telefônicos e 
de telex; 

b) indústria de computação e seus aspectos estratégicos; 

c) política de formação de pessoal especializado na área de proces-
samento de dados;
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d) ação estatal definida a fim de proteger a indústria nacional; 

e) integração universidade-indústria; 

f) informação e telecomunicação; 

g) linhas de pesquisa a serem desenvolvidas pelas universidades e 
entidades de pesquisa científica, através de financiamento do Gover-
no; 

h) privatividade dos bancos de dados e do indivíduo; 

i) proposições que versem sobre a política de informática em geral.

....................................................................................................................”
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Comissão dos Conselhos Gerais de Províncias

Criação

RI/1831 (art. 36)
RI/1854 (art. 36)

Substituição

ver   Comissão de Assembléias Provinciais (1835, 1861)

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ....................................

.............................................................................................................................

dos Conselhos Gerais de Províncias; .................................................................

.............................................................................................................................

RI/1854

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ....................................

.............................................................................................................................

de Conselhos Gerais das Províncias; ................................................................

.............................................................................................................................
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Comissão de Constituição

Criação

Nomeação (Sessão de 5-5-1823 
Nomeação (Sessão de 9-5-1826

Substituição

ver   Comissão da Guarda da Constituição (1826) Comissão de Constituição 
e Poderes (1829)

HISTÓRICO

1891, 1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

SESSÃO DE 5 DE MAIO DE 1823

O Sr. Pereira da Cunha: Eu julgo que a assembléia deve agora, primeiro 
que tudo, tratar de nomear a Comissão de constituição que há de apresentar 
um projeto dela; e como o regimento determina que o número dos membros, 
seja qual for a Comissão, não possa ser menos de três nem mais de sete, 
deverá primeiro a assembléia decidir de quantos membros se comporá esta. 
(Apoiados).

O  Sr Presidente propôs à decisão da assembléia o número dos mem-
bros de que se comporia a Comissão de constituição, e resolveu-se que fosse 
sete; e tendo-se duvidado se os Srs. secretários podiam ser eleitos para esta 
ou outra qualquer Comissão, venceu-se como artigo adicional do regimento, 
que nunca fossem compreendidos nestas nomeações.

Procedeu-se então à votação, e saíram nomeados membros da Comis-
são de constituição, os Srs.: Antonio Carlos Ribeiro de Andrade, com 40 votos; 
Antonio Luiz Pereira da Cunha, com 30; Pedro de Araújo Lima, com 20 votos; 
José Ricardo da Costa Aguiar, com 19; Manoel Ferreira da Câmara, com 18 
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votos; Francisco Moniz Tavares, com 16; José Bonifácio de Andrade e Silva, 
com 16.

......................................................................................................................

SESSÃO DE 9 DE MAIO DE 1826

Entrou-se na ordem do dia, que era a continuação da nomeação das co-
missões, propondo o Sr. Presidente que se começasse pela que lhe parecia a 
mais interessante, e se denominaria da guarda da constituição. Esta matéria 
motivou vivo debate, ..........................................................................................

.....................................................................................................................

O Sr. Lino Coutinho - Mas o que se venceu é que se criasse uma Comis-
são de constituição na conformidade do regimento. A expressão Comissão de 
constituição é genérica e todos os negócios que dizem respeito à constituição, 
vem por este título a serem da competência desta Comissão. Para que have-
mos de abandonar o nome genérico para procurar um termo particular? Não 
acho isto muito filosófico.

......................................................................................................................

O Sr. Clemente Pereira - A questão é agora propriamente de nome, e por 
conseqüência de pouca importância: contudo eu preferiria o título “Constitui-
ção” simplesmente pelas razões apontadas pelo Sr. Lino Coutinho.

Tendo cessado a discussão, propôs o Sr. Presidente à votação, e resolveu-
se que a Comissão se denominasse “de Constituição”.......................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Constituição e Justiça

Criação

RI/1904 (art. 50)

Alteração
RI/1920 (arts.137 e 168)
RI/1936 (arts. 25 e 48)
RI/1947 (arts. 20, II e 33, § 2º)
RI/1949 (arts. 23, I, e 27, § 1º, I, II e III)
RI/1955 (arts. 24, I, e 28, § 1º)
RI/1972 (arts.23, IV, e 28º,§ 4º)
Substituição

Ver Comissão de Constituição e Justiça e Redação (1989)

HISTÓRICO

1823, 1826 - Comissão da Constituição;
1826 - Comissão da Guarda da Constituição;
1829 - Comissão de Constituição e Poderes;
1891, 1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

.............................................................................................................................

2ª, Constituição e Justiça;

............................................................................................................................

.
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RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

......................................................................................................................

3ª, Constituição e Justiça;

.....................................................................................................................

Art. 168. À Comissão de Constituição e Justiça compete manifestar-se so-
bre todos os assuntos quanto ao seu aspecto jurídico, legal ou constitucional.

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

......................................................................................................................

3ª, Constituição e Justiça;

......................................................................................................................

Art. 48. À Comissão de Constituição e Justiça compete manifestar-se so-
bre todos os assuntos quanto ao seu aspecto jurídico, legal ou constitucional, 
apreciando a conveniência dos projetos submetidos ao seu estudo, quando 
ainda não examinada por outra Comissão.

RI/1947

Art. 20. As comissões permanentes serão quatorze:

......................................................................................................................

II - Constituição e Justiça;

......................................................................................................................

Art. 33. As comissões permanentes têm por fim principal estudar os as-
suntos submetidos, regimentalmente, ao seu exame, e sobre eles manifestar 
a sua opinião.

......................................................................................................................

§ 2º. À Comissão de Constituição e Justiça compete manifes-
tar-se sobre os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional, ju-
rídico ou legal, e apreciar a conveniência dos projetos submetidos 
ao seu estudo, quando ainda não examinados por outra Comissão.  
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Os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça sobre matéria constitu-
cional, deverão ser reunidos em volume e publicados anualmente.

......................................................................................................................

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

I - Comissão de Constituição e Justiça;

......................................................................................................................

Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

§ 1º À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar:

I - sobre o aspecto constitucional, legal ou jurídico das matérias que 
lhe forem distribuídas;

II - sobre o mérito de todos os assunto atinentes ao Poder Judiciário e 
ao Ministério Público, e das proposições que envolvam matéria de Direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral e aeronáutico, ou se refiram a regime 
penitenciário; registros públicos e juntas comerciais; desapropriações; naturali-
zação, entrada, extradição e expulsão de Estrangeiros; emigração e imigração; 
e condições de capacidade para o exercício das profissões técnico-científicas 
e liberais;

III- sobre perda de mandato, nos termos do art. 178 deste Regimento, 
e sobre licença para processar Deputado.

....................................................................................................

Art. 177. O Deputado perderá o mandato:

I - por infração ao artigo 48, ns. I e II, da Constituição;

II - por falta, sem licença, às sessões, por mais de seis meses conse-
cutivos (Constituição, art. 48, § 1º);

..............................................................................................................

Art. 178. A perda de mandato de Deputado, nos casos previstos nos ns. I 
e II do artigo anterior, dar-se-á, nos termos do § 1º do art. 48 da Constituição, 
mediante provocação de qualquer Deputado, ou representação documentada 
de Partido político ou do Procurador Geral da República.
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§ 1º Recebida, pela Mesa, a representação, será a mesma enviada à Co-
missão de Constituição e Justiça, para instauração do respectivo processo.

§ 2º A Comissão de Constituição e Justiça adotará as normas prescritas 
para as comissões de Inquérito, na realização do processo previsto no pará-
grafo anterior, assegurada ampla defesa ao acusado.

§ 3º A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que concluir pela pro-
cedência da representação, formulará projeto de resolução nesse sentido.

§ 4º Quando à Comissão de Constituição e Justiça parecer, preliminar-
mente, desnecessária a instauração de processo sobre perda de mandato, 
proporá, desde logo, à Câmara, o arquivamento da representação.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1946

Art. 48. Os Deputados e senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, enti-
dade autárquica ou sociedade de economia mista, salvo quando 
o contrato obedecer a normas uniformes;

b) aceitar nem exercer Comissão ou emprego remunerado de pes-
soa jurídica de direito público, entidade autárquica, sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público;

II - desde a posse:

a) ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decor-
rente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela 
exercer função remunerada;

b) ocupar cargo público do qual possa ser demitido ad nutum;

c) exercer outro mandato legislativo, seja federal, estadual ou mu-
nicipal;

d) patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público.

§ 1º A infração do disposto neste artigo, ou a falta, sem licença, às sessões, 
por mais de seis meses consecutivos, importa perda do mandato, declarada 
pela Câmara a que pertença o deputado ou senador, mediante provocação de 
qualquer dos seus membros ou representação documentada de partido políti-
co ou do Procurador Geral da República.

......................................................................................................................
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RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

I - de Constituição Justiça;

....................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo;

§ 1º À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sobre o as-
pecto constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa das matérias que 
lhe forem distribuídas; sobre o mérito de todos os assuntos atinentes ao Poder 
Judiciário e ao Ministério Público e das proposições que envolvam matéria 
de Direito civil, comercial, penal, administrativo, fiscal, processual, eleitoral e 
aeronáutico; sobre registros públicos e juntas comerciais, desapropriações, 
naturalização, entrada, extradição e expulsão de Estrangeiros, emigração e 
imigração, condições de capacidade para o exercício das profissões técnico-
científicas e liberais; sobre perda de mandato e licença para processar De-
putado, bem como sobre direitos e deveres do mandato em geral; e sobre os 
recursos previstos neste Regimento.

......................................................................................................................

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

IV - Comissão de Constituição e Justiça;

......................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

......................................................................................................................

§ 4º. À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sobre o aspec-
to constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa das matérias que lhe 
forem distribuídas, bem assim sobre o mérito de todos os assuntos atinentes 
ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e das proposições que versem: 

a) matéria de direito civil, comercial, penal, administrativo, fiscal, pro-
cessual, eleitoral e aeronáutico; 

b) direitos políticos e garantias constitucionais; 
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c) registros públicos e juntas comerciais; 

d) desapropriação; 

e) assistência ao índio;

f) naturalização; 

g) entrada, extradição e expulsão de Estrangeiros;

h) emigração e imigração; 

i) administração penitenciária;

j) direitos e deveres do mandato. Cabe-lhe também opinar sobre os 
recursos previstos neste Regimento, bem como atender a audiências 
da Mesa sobre qualquer proposição ou consulta.

Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por dois terços de 
qualquer de suas Turmas, ou por maioria absoluta dos membros que integram 
o seu todo, concluir parecer pela inconstitucionalidade de proposição, será 
esta enviada imediatamente ao Plenário, por intermédio da Mesa, ainda quan-
do já distribuída a outras comissões, para imediata inclusão na Ordem do Dia, 
em discussão prévia. Adotar-se-á a mesma solução quando a declaração de 
inconstitucionalidade, embora não se refiram a todos, alcancem os preceitos 
fundamentais da proposição. Se o Plenário julgar constitucional a proposição, 
esta voltará às outras comissões, às quais tenha sido distribuída; se julgar in-
constitucional, estará rejeitada.

......................................................................................................................
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Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Criação

Resolução nº 20/2004 (art. 4º), modificando o  RI/1989 (art. 32, § único)

HISTÓRICO

1823, 1826 - Comissão de Constituição;
1826 - Comissão da Guarda da Constituição;
1829 - Comissão de Constituição e Poderes;
1891, 1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

RESOLUÇÃO Nº 20/2004

......................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

...............................................................................................................

IV - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 
legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apre-
ciação da Câmara ou de suas comissões;

b) admissibilidade de proposta de emenda à Constituição;

c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja sub-
metido, em consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário 
ou por outra Comissão, ou em razão de recurso previsto neste 
Regimento;
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d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à or-
ganização do Estado, à organização dos Poderes e às funções 
essenciais da Justiça;

e) matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, 
penitenciário, processual, notarial;

f) partidos políticos, mandato e representação política, sistemas 
eleitorais e eleições;

g) registros públicos;

h) desapropriações;

i) nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos Es-
trangeiros; emigração e imigração;

j) intervenção federal;

l) uso dos símbolos nacionais;

m) criação de novos Estados e Territórios; incorporação, subdi-
visão ou desmembramento de áreas de Estados ou de Territóri-
os;

n) transferência temporária da sede do Governo;

o) anistia;

p) direitos e deveres do mandato; perda de mandato de Depu-
tado, nas hipóteses dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição 
Federal; pedidos de licença para incorporação de Deputados às 
Forças Armadas;

q) redação do vencido em Plenário e redação final das proposições 
em geral;

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”

...............................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito pú-
blico, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, in-
clusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades 
constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de di-
reito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, 
nas entidades referidas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das enti-
dades a que se refere o inciso I, a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo ante-
rior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro par-
lamentar;

....................................................................................................

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em jul-
gado.

..............................................................................................................

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida 
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maio-
ria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

......................................................................................................................
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Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:
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I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão e Constituição e  Justiça e de Redação

Criação

RI/1989 (art. 32, III e parágrafo único)

Alteração
Resolução nº 10/1991 (art. 1º, I) modificando o RI/1989 (arts. 32, III, a, 53, 119 
e 139, II)
Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)
Substituição

ver  Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (2004)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Redação das Leis;
1823, 1826 - Comissão de Constituição;
1826 - Comissão da Guarda da Constituição;
1829 - Comissão de Constituição e Poderes;
1891, 1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1904 - Comissão de Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou área de atividade:

......................................................................................................................

III - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 
legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apre-
ciação da Câmara ou de suas comissões;

b) admissibilidade de proposta de emenda à Constituição;
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c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja sub-
metido, em consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário 
ou por outra Comissão, ou em razão de recurso previsto neste 
regimento;

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à or-
ganização do Estado, à organização dos Poderes e às funções 
essenciais da Justiça;

e) matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, 
penitenciário, processual, notarial;

f) partidos políticos, mandato e representação política, sistemas 
eleitorais e eleições;

g) registros públicos;

h) desapropriações;

i) nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos Es-
trangeiros; emigração e imigração;

j) intervenção federal;

l) uso dos símbolos nacionais;

m) criação de novos Estados e Territórios; incorporação, subdi-
visão ou desmembramento de áreas de Estados ou de Territóri-
os;

n) transferência temporária da sede do Governo;

o) anistia;

p) direitos e deveres do mandato; perda de mandato de Depu-
tado, nas hipóteses dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição 
Federal; pedidos de licença para incorporação de Deputados às 
Forças Armadas;

q) redação do vencido em Plenário e redação final das proposições 
em geral;

..............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE 1988

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito pú-
blico, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, in-
clusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades 
constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de di-
reito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, 
nas entidades referidas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das enti-
dades a que se refere o inciso I, a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo ante-
rior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro par-
lamentar;

..............................................................................................................

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em jul-
gado.

..............................................................................................................

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida 
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maio-
ria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

....................................................................................................................
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Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária

 ....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:
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I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 1991

Art. 1º O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela 
Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações:

I - É dada nova redação aos arts. 32, inciso III, alínea a; 53; 54, caput; 58, 
caput; e § 3º; 113; 119; 121, parágrafo único; 132, § 2º; 139, incisos II e III e 
144, na forma abaixo;

Art. 32 ..........................................................................................................

III - ....................................................................................................

a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica 
legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apre-
ciação da Câmara ou de suas comissões;

.....................................................................................................................

Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, 
as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas:

......................................................................................................................

III - pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, para 
o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regi-
mentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as comissões técnicas, 
para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;

..............................................................................................................

Art. 54. Será terminativo o parecer:

I - .........................................................................................................

...............................................................................................................
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Art. 119. As emendas poderão ser apresentadas em Comissão, no caso 
de projeto sujeito a:

......................................................................................................................

§ 3º A apresentação de substitutivo por Comissão constitui atribuição da 
que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando 
se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

......................................................................................................................

Art. 139. ....................................................................................................

I - ....................................................................................................

II - ....................................................................................................

....................................................................................................

c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, le-
galidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, 
juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre 
o seu mérito, quando for o caso;

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º .O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

......................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”
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Comissão de Constituição e Justiça e Redação

Criação

Resolução nº 5/1989 (art. 1º), modificando o RI/1972 (art. 23)

Substituição

ver  Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (1989)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Redação das Leis;
1823, 1826 - Comissão da Constituição;
1826 - Comissão da Guarda da Constituição;
1829 - Comissão de Constituição e Poderes;
1891, 1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1904 - Comissão de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1989

Art. 1º O art. 23 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 - Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. As comissões permanentes são:

I - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;

...................................................................................................................”

§ 1º As comissões a que se refere este artigo terão a competência definida 
em decorrência da aplicação do disposto no art. 28 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados.

....................................................................................................................
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RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 4º À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sobre o aspec-
to constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa das matérias que lhe 
forem distribuídas, bem assim sobre o mérito  de todos os assuntos atinentes 
ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e das proposições que versem: 

a) matéria de direito civil, comercial, penal, administrativo, fiscal, pro-
cessual, eleitoral e aeronáutico; 

b) direitos políticos, da pessoa humana e garantias constitucionais; 

c) registros públicos e juntas comerciais; 

d) desapropriação; 

e) naturalização; 

f) entrada, extradição e expulsão de Estrangeiros;

 g) emigração e imigração; 

h) administração penitenciária;

 i) direitos e deveres do mandato. Cabe-lhe, também, opinar sobre os 
recursos previstos neste Regimento, bem como atender a pedido de 
audiência oriundo da Mesa, sobre qualquer proposição ou consulta.

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

.....................................................................................................................
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§ 12. À Comissão de Redação compete preparar a redação final das proposi-
ções, observadas as exceções regimentais.

.....................................................................................................................
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Comissão de Constituição, Legislação e  de Justiça

Criação

RI/1893 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (1899)

HISTÓRICO

1823, 1826 - Comissão de Constituição;
1826 - Comissão da Guarda da Constituição;
1829 - Comissão de Constituição e Poderes;
1891 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

RI/1893

Art. 36 As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

3ª, constituição, legislação e de Justiça;

.....................................................................................................................
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Comissão de Constituição, Legislação e Justiça

Criação
RI/1891 (art. 36)
RI/1899 (art. 36)
Substituição

ver  Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça (1893)
Comissão de Constituição e Justiça (1904)

HISTÓRICO

1823, 1826 - Comissão de Constituição;
1826 - Comissão da Guarda da Constituição;
1829 - Comissão de Constituição e Poderes;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004- Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

RI/1891

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

1ª,  de Constituição, Legislação e Justiça;

.....................................................................................................................

RI/1899

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

3ª - Constituição, Legislação e Justiça;

.....................................................................................................................
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Comissão de Constituição e Poderes

Criação

Nomeação (Sessão de 5-5-1829)

Alteração

RI/1831 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. (1891)

HISTÓRICO

1823, 1826 - Comissão de Constituição;
1823, 1920 - Comissão de Poderes;
1826 - Comissão da Guarda da Constituição;
1891 - Comissão de Petições e Poderes;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

SESSÃO DE 5 DE MAIO DE 1829

Passou-se à nomeação das comissões.

......................................................................................................................

O Sr. Paulo Cavalcante mandou à mesa uma indicação para que a Co-
missão de Constituição fosse também de Poderes. Foi aprovada, e para a dita 
Comissão foram nomeados os Srs. Almeida Torres, com 28 votos, Maia, com 
25, e Miranda Ribeiro, com 21.

.....................................................................................................................
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RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa:  de Constituição e Pode-
res, ..................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Contas

Criação

RI/1870 (art. 36)

Substituição
ver  Comissão de Pensões e Contas (1893)
Comissão de Tomada de Contas (1904)

HISTÓRICO

1839, 1861 - Primeira Comissão de Contas (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão de Contas (Ministério do Império, Justiça e 
Estrangeiros);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda;
1861 - Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas.
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização e Financeira ;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

RI/1870

Art. 36. As comissões permanentes são: ...................................................

.....................................................................................................................

de contas; .................................................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Defesa do Consumidor

Criação

Resolução nº 15/1981 (arts.1º e 2º) modificando o  RI/1972 (art. 23)

Substituição

ver  Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente (1989)

HISTÓRICO

1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
2004 - Comissão de Defesa do Consumidor.

RESOLUÇÃO Nº 15 DE 1981

Art. 1º. Ao art. 23 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados acres-
cente-se um inciso com o seguinte teor:

“Art. 23. .................................................................................................

....................................................................................................................

XVIII - Comissão de Defesa do Consumidor.”

Art. 2º. À Comissão de Defesa do Consumidor compete opinar sobre:

a) assuntos de interesse do consumidor;

b) alternativas de defesa do consumidor;

c) composição, qualidade, apresentação e distribuição de bens e ser-
viços, inclusive de concessionários públicos ou empresas da adminis-
tração indireta;

d) perspectiva de interesse do consumidor, inclusive como contribuin-
te do Erário Público.

Parágrafo único. Compete ainda à Comissão de Defesa do Consumidor 
em caráter permanente, e em colaboração com as demais comissões da Câ-
mara dos Deputados, quando for o caso:
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a) receber, investigar denúncias sobre assuntos referidos neste arti-
go;

b) propor medidas legislativas de defesa do consumidor;

c) receber a colaboração das associações de defesa do consumidor

.............................................................................................................

.
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Comissão de Defesa do Consumidor

Criação

Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando  o RI/1989 (art. 32, IV e § único)

HISTÓRICO

1981 - Comissão de Defesa do Consumidor;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

RESOLUÇÃO Nº 20/2004

.....................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

V - Comissão de Defesa do Consumidor:

a) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;

b) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor;

c) composição, qualidade, apresentação, publicidade e distri-
buição de bens e serviços.

.....................................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”

.............................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
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§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Defesa do  Consumidor e do Meio Ambiente

Criação

Resolução nº 5/1989 (art. 1º) modificando o RI/1972 (art. 23)

Substituição

ver  Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (1989)

HISTÓRICO

1981, 2004 - Comissão de Defesa do Consumidor.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1989

Art. 1º O art. 23 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 - Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. As comissões permanentes são:

...............................................................................................................

XIV - Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente;

.............................................................................................................”

§ 1º. As comissões a que se refere este artigo terão a competência defi-
nida em decorrência da aplicação do disposto no art. 28 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

......................................................................................................................

RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

......................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 5º. À Comissão de Defesa do Consumidor compete opinar sobre:

a) assuntos de interesse do consumidor; 



93

b) alternativas de defesa do consumidor; 

c) composição, qualidade, apresentação e distribuição de bens e ser-
viços, inclusive de concessionários públicos ou empresas de adminis-
tração indireta; 

d) perspectivas de interesse do consumidor, inclusive como contri-
buintes do Erário Público. 

Compete-lhe, ainda, em caráter permanente, e em colaboração com as 
demais comissões da Câmara dos Deputados, quando for o caso:

 a) receber e investigar denúncias sobre assuntos referidos neste pa-
rágrafo; 

b) propor medidas legislativas de defesa do consumidor; 

c) receber a colaboração das associações de defesa do consumidor.

......................................................................................................................
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Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

Criação

RI/1989 (art. 32, IV e parágrafo único)

Alteração

Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)

Substituição

Ver Comissão de Defesa do Consumidor (2004)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios;
1826 - Comissão de Colonização, Catequese e Civilização dos Índios;
1829, 1836, 1861 - Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civili-
zação dos Índios;
1831 - Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios;
1981 - Comissão de Defesa do Consumidor;
1983 - Comissão do Índio;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
2004 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

......................................................................................................................

IV - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

a) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;

b) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor;

c) composição, qualidade, apresentação, publicidade e distri-
buição de bens e serviços;
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d) política e sistema nacional do meio ambiente; direito ambiental; 
legislação de defesa ecológica;

e) recursos naturais renováveis; flora, fauna e solo; edafologia e 
desertificação;

f) assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, especial-
mente aos índios e às comunidades indígenas; regime de terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios;

g) preservação e proteção das culturas populares e étnicas do 
País;

........................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
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VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle”.
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Comissão de Defesa Nacional

Criação

Resolução nº 5/1989 (art. 1º), modificando o RI/1972 (art. 23, XI)

Alteração

RI/1989 (art. 32, V e parágrafo único)
Resolução nº 1/1991, (art. 1º) modificando o RI/1989 (art. 26, § 2º)
Resolução nº 77/1995, (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)
Resolução nº 15/1996 (art. 1º), modificando o RI/1989 (art. 26, § 2º)

Substituição

ver Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (1996)

HISTÓRICO

1934 - Comissão de Segurança Nacional.

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 1989

Art. 1º O art. 23 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 - Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com seguinte redação:

“Art. 23. As comissões permanentes são:

...............................................................................................................

XI - Comissão de Defesa Nacional;

.............................................................................................................”

§ 1º. As comissões a que se refere este artigo terão a competência defi-
nida em decorrência da aplicação do disposto no art. 28 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.
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§ 2º. Para fins do disposto no parágrafo anterior, fica transferida à Comis-
são de Defesa Nacional a competência atribuída pelo § 15 do art. 28 à Comis-
são de Segurança Nacional.RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara 
dos Deputados em 1982)

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 15. À Comissão de Segurança Nacional compete opinar sobre: 

a) assuntos atinentes às Forças Armadas, ao Conselho de Segurança 
Nacional e à Polícia Federal; 

b) proposições referentes a organização, efetivos, instrução, Justiça, 
garantia, mobilização e convocação das polícias militares; 

c) proposições referentes a concessão de terras, abertura de vias de 
comunicação e instalação de meios de transmissão nas zonas consi-
deradas indispensáveis à defesa do País; 

d) construção de pontes e estradas internacionais, ou vias de comu-
nicação interior, de caráter estratégico; 

e) estabelecimento, implantação ou exploração de indústrias que inte-
ressem à segurança do País;

 f) assuntos inerentes à faixa de fronteiras.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

V - Comissão de Defesa Nacional:

a) medidas de defesa do Estado e das instituições democráticas;

b) assuntos atinentes à segurança pública e aos seus órgãos institu-
cionais;

c) assuntos atinentes à defesa nacional e às Forças Armadas e Auxi-
liares, destacadamente:
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1 - administração pública militar, em seus aspectos institucionais, 
organizacionais e funcionais;

2- direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, 
aeronáutico e espacial;

3- serviço militar e prestação civil alternativa;

4 - envio de tropas brasileiras para o exterior;

5- passagem de tropas estrangeiras pelo território nacional ou sua 
permanência neste;

6- estudos estratégicos e atividades de informação e contra-infor-
mação;

7- concessão de terras, aberturas de vias de comunicação e 
 instalação de meios de transmissão em regiões de interesse para 
a defesa do País;

8 - construção de pontes e estradas internacionais ou de vias de 
comunicação interior de caráter estratégico;

9- estabelecimento, controle ou exploração de centros de pes-
quisa e desenvolvimento e de indústrias que interessem à defesa 
do País;

10 - assuntos referentes à faixa de fronteira e às áreas considera-
das indispensáveis à defesa nacional;

11 - requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em 
tempo de Guerra;

d) litígios internacionais, neutralidade em face de conflitos internacio-
nais e intervenção em países Estrangeiros;

e) declaração de Guerra; condições de armistício ou de paz; arbitra-
mento internacional em matéria pertinente à defesa nacional;

f) tratados, acordos e convênios internacionais relacionados à defesa 
do País.

....................................................................................................

Parágrafo único: Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada 
comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamen-
tais com eles relacionados e respectivos acompanhamento e fiscalização orça-
mentária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que 
se refere o art. 166, § 1º, da Constituição.
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
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§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1991

Art. 1º Dê-se ao § 1º do art. 9º e ao § 2º do art. 26 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados a seguinte redação:

“...................................................................................................................

Art. 26. .......................................................................................................

§ 2º Nenhum deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais 
de uma Comissão Permanente, ressalvada a Comissão de Defesa Nacional.”

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1996

Art. 1º O § 2º do art. 26 e os incisos V e XI do art. 32, renumerado pela 
Resolução nº 77/95, do Regimento Interno, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 26. .....................................................................................................
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§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais 
de uma Comissão Permanente, ressalvada a Comissão da Amazônia e de 
Desenvolvimento Regional e de Direitos Humanos.

....................................................................................................................”
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Comissão e Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

Criação

Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando o RI/1989 (art. 32 e § único)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1861 - Comissão de Comércio, Indústria e Artes;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1936 - Comissão de Agricultura;
1936 - Comissão de Indústria e Comércio;
1949 - Comissão de Economia.
1972 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;
2002 - Comissão de Economia, Indústria; Comércio e Turismo.

RESOLUÇÃO Nº 20/2004

.....................................................................................................................

Art. 4º O art. 32 do Regimento da Câmara dos Deputados passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos 
campos temáticos ou áreas de atividade:

..............................................................................................................

VI - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio:

a) matérias atinentes a relações econômicas internacionais;

b) assuntos relativos à ordem econômica nacional;

c) política e atividade industrial, comercial e agrícola; setor 
econômico terciário, exceto os serviços de natureza financeira;

d) sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais;
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e) comércio exterior; políticas de importação e exportação em 
geral; acordos comerciais, tarifas e cotas;

f) atividade econômica estatal e em regime empresarial; program-
as de privatização; monopólios da União;

g) proteção e benefícios especiais temporários, exceto os de na-
tureza financeira e tributária, às empresas brasileiras de capital 
nacional;

h) cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade 
econômica, exceto quando relacionados com matéria própria de 
outra Comissão;

i) regime jurídico das empresas e tratamento preferencial para 
microempresas e para empresas de pequeno porte;

j) fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas; 
diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado; planos nacionais e regionais ou setoriais;

l) matérias relativas a direito comercial, societário e falimentar; 
direito econômico;

m) propriedade industrial e sua proteção;

n) registro de comércio e atividades afins;

o) políticas e sistema nacional de metrologia, normalização e 
qualidade industrial;

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada Co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.”

.............................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
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§ 1º Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
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II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Desenvolvimento Urbano

Criação

Resolução nº 4/1985 (arts. 1º e 2º) modificando o  RI/1972 (arts. 23 e 28)

Substituição

ver  Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio (1989)

HISTÓRICO

1977 - Comissão do Interior;
1993 - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior;
2004 - Comissão de Desenvolvimento Urbano.

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 1985

Art. 1º. O art. 23 da Resolução nº 30 de 31 de outubro de 1972 - Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelas Resoluções nº 15, de 5 
de maio de 1983 e nº 16, de 19 de maio de 1983, fica acrescido do seguinte 
inciso VI, renumerando-se os demais:

“Art. 23. .................................................................................................

VI - Comissão de Desenvolvimento Urbano.”

Art. 2º. O art. 28 da resolução nº 30 de 31 de outubro de 1972, fica acres-
cido do seguinte § 6º, renumerando-se os demais:

“Art. 28. .................................................................................................

.....................................................................................................................

§ 6º. À Comissão de Desenvolvimento Urbano compete:

a) opinar sobre assuntos atinentes a urbanismos, arquitetura, habita-
ção, saneamento e desenvolvimento urbano;

b) propor medidas legislativas nas áreas de sua competência;

c) participar, como observadora, de planos, programas ou projetos 
de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano, inclusive em 
áreas metropolitanas;
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d) manter intercâmbio com entidades públicas e privadas, nacionais 
ou internacionais, do setor ;

e) receber e investigar denúncias.”
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Comissão de Desenvolvimento Urbano

Criação

Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando o RI/1989 (art. 32 e § único)

HISTÓRICO

1977 - Comissão do Interior;
1985 - Comissão de Desenvolvimento Urbano;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
1993 - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

.............................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos 
campos temáticos ou áreas de atividade:

..............................................................................................................

VII - Comissão de Desenvolvimento Urbano:

a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e de-
senvolvimento urbano; uso, parcelamento e ocupação do solo 
urbano; habitação e sistema financeiro da habitação; transportes 
urbanos; infra-estrutura urbana e saneamento ambiental;

b) matérias relativas a direito urbanístico e a ordenação jurídico-
urbanística do território; planos nacionais e regionais de ordena-
ção do território e da organização político-administrativa; 

c) política e desenvolvimento municipal e territorial;

d) matérias referentes ao direito municipal e edílico;



110

e) regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, regiões inte-
gradas de desenvolvimento e microregiões.

....................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”

.............................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
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certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior

Criação

Resolução nº 25/1993 ( art. 1º) modificando o  RI/1989 (art. 32, XV)

Alteração

Resolução nº 77/1995 - art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)

Substituição

Ver  Comissão de Desenvolvimento Urbano (2004)

HISTÓRICO

1977 - Comissão do Interior;
1985 - Comissão de Desenvolvimento Urbano;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio.

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1993

Art. 1º. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela 
Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 32. .......................................................................................................

..............................................................................................................

XIV - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:

a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e desen-
volvimento urbano; uso e ocupação do solo urbano; habitação e 
sistema financeiro de habitação; transportes urbanos; infra-estru-
tura urbana e saneamento básico;

b) matéria relativa a direito urbanístico e a ordenação jurídico-ur-
banista do território; planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e da organização político-administrativa; 

c) desenvolvimento e integração de regiões; planos regionais de 
desenvolvimento econômico e social; incentivos regionais;
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d) regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microregiões;

e) política e desenvolvimento municipal e territorial; assuntos de 
interesse federal nos Municípios, Estados, Territórios e no Distrito 
Federal;

f) matérias referentes ao direito municipal e edílico;

g) sistema nacional de defesa civil; política de combate às calami-
dades;

h) migrações internas.”

....................................................................................................

RI/1989

“Art. 32. ......................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;



114

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.............................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:
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Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”
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Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio

Criação

Resolução nº 5/1989 (art. 1º) modificando o RI/1972 (art. 23)

Substituição

ver  Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior (1993)

HISTÓRICO

1823 - Comissão da Colonização, Civilização e Catequização dos Índios;
1829, 1836, 1861 - Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civili-
zação dos Índios;
1826 - Comissão da Colonização, Catequese e Civilização dos Índios;
1831 - Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios;
1977 - Comissão do Interior;
1983 - Comissão do Índio;
1985e 2004 - Comissão de Desenvolvimento Urbano;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

RESOLUÇÃO Nº. 5, DE 1989

Art. 1º. O art. 23 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 - Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

VII - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;

....................................................................................................................”

§ 1º. As comissões a que se refere este artigo terão a competência defi-
nida em decorrência da aplicação do disposto no art. 28 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

.....................................................................................................................
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RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 10. À Comissão do Interior compete opinar sobre: 

a) desenvolvimento regional e organização municipal;

 b) áreas metropolitanas e urbanização; 

c) migrações internas; 

d) territórios federais; 

e) saneamento básico; 

f) beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas e 
inundações;

 g) irrigação; 

h) assistência às populações atingidas por calamidades públicas; 

i) assistência ao índio; 

j) habitação;

 l) sistema fundiário.
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Comissão de Diplomacia

Criação

Nomeação (Sessão de 5-6-1829) RI/1947 (arts. 20, III, e 33, § 3º)

Alteração

RI/1831 (art. 36)
RI/1949 (arts. 23, II, e 27, § 2º)
RI/1955 (arts. 24, II, e 28, § 2º)

Substituição

ver  Comissão de Relações Exteriores (1957)

HISTÓRICO

1891 - Comissão de Tratados e Diplomacia;
1893 - Comissão de Diplomacia e Tratados;
1996 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

SESSÃO DE 5 DE MAIO DE 1829

Passou-se à nomeação das comissões.

.....................................................................................................................

Antes de proceder-se à nomeação da Comissão de estatística e diploma-
cia, o Sr. Paula Cavalcante mandou à mesa uma indicação para que esta Co-
missão se dividisse em duas, e a de estatística se anexasse à de colonização. 
Aprovada em ambas as suas partes, saíram eleitos para a de diplomacia os 
Srs. Monsenhor Vidigal, com 52 votos, May, com 41 e Arcebispo, com 31.

.....................................................................................................................

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ..................................

.....................................................................................................................
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de Diplomacia, ...........................................................................................

....................................................................................................................

RI/1947

Art. 20. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

III - Diplomacia;

.....................................................................................................................

Art. 33. As comissões permanentes têm por fim principal estudar os as-
suntos submetidos regimentalmente, ao seu exame, e sobre eles manifestar a 
sua opinião.

.....................................................................................................................

§ 3º À Comissão de Diplomacia compete manifestar-se sobre os atos in-
ternacionais de que a Nação houver participado, ou tenha de participar, e so-
bre a organização do Ministério do Exterior.

.....................................................................................................................

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

II - Comissão de Diplomacia;

.....................................................................................................................

Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 2º À Comissão de Diplomacia compete manifestar-se sobre os atos in-
ternacionais de que a Nação houver participado, ou tenha de participar, e so-
bre os assuntos relacionados com a organização do Ministério do Exterior.

....................................................................................................................
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RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

II - de Diplomacia; 

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 2º À Comissão de Diplomacia compete manifestar-se sobre os atos in-
ternacionais de que a União houver participado, ou tenha de participar, e em 
particular, sobre qualquer proposição, mensagem, memorial ou documento 
que se refira às relações do Brasil com nações estrangeiras em geral, a tra-
tados, a estabelecimento de linhas divisórias ou de fronteiras, a proteção de 
cidadãos brasileiros no exterior, a expatriação, a neutralidade, a conferências 
e congressos internacionais, a intervenção em países Estrangeiros, a remessa 
de tropas brasileiras para o exterior ou a passagem de forças estrangeiras 
pelo território nacional, a declaração de Guerra, a condições de armistício ou 
de paz, a arbitramento internacional, a medidas relativas ao serviço diplomá-
tico, a acordos, convênios ou normas de intercâmbio comercial com nações 
estrangeiras, a empréstimos externos, à Organização das Nações Unidas e 
organizações financeiras, monetárias ou assistenciais internacionais.

.....................................................................................................................
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Comissão de Diplomacia e Tratados

Criação

RI/1893 (art. 36)

Alteração

RI/1920 (arts.137 e 169)
RI/1934 (arts. 25 e 48

Substituição

ver  Comissão de Diplomacia (1829, 1947)

HISTÓRICO

1891 - Comissão de Tratados e Diplomacia;
1957 - Comissão de Relações Exteriores;
1996 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

RI/1920 1893

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

10ª, diplomacia e tratados;

.....................................................................................................................

RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

4ª, Diplomacia e Tratados;

.....................................................................................................................

Art. 169. À Comissão de Diplomacia e Tratados compete manifestar-se 
sobre todos os atos internacionais de que houvermos participado, ou haccve-
remos de participar, e sobre a organização do Ministério das Relações Exte-
riores.
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.....................................................................................................................

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze;

.....................................................................................................................

4ª, Diplomacia e Tratados;

.....................................................................................................................

Art. 48. À Comissão de Diplomacia e Tratados compete manifestar-se so-
bre todos os atos internacionais de que a Nação houver participado, ou  haverá 
de participar, e sobre a organização do Ministério das Relações Exteriores.

.....................................................................................................................
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Comissão de Direitos Humanos

Criação

Resolução nº 80/1995 (arts. 1º a 3º), modificando o RI/1989 (arts. 26, § 2º e 
32)

Substituição

Ver Comissão de Direitos umanos e Minorias (2004)

RESOLUÇÃO Nº 80, DE 1995

Art. 1º. O parágrafo 2º do art. 26 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 17 de 1989 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo 2º - Nenhum deputado poderá fazer parte, como membro 
titular, de mais de uma Comissão Permanente, ressalvadas as comissões de 
Defesa Nacional e de Direitos Humanos.”

Art. 2º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17 de 
1989 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“XVI - Comissão de Direitos Humanos;

a) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a 
ameaça ou violação de direitos humanos;

b) fiscalização e acompanhamento de programas governamen-
tais relativos à proteção dos direitos humanos;

c) colaboração com entidades não governamentais, nacionais e 
internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos;

d) pesquisa e estudos relativos à situação dos direitos humanos 
no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública 
e fornecimento de subsídios para as demais comissões da casa;

e) exercício das atribuições previstas nos incisos III a XIV do art. 
24 deste regimento.”

Art. 3º. A Comissão criada por esta resolução será instalada a partir da 
primeira sessão legislativa ordinária da qüinquagésima legislatura.
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...................................................................................................................

RI/1989

Art. 24. Às comissões permanentes, em razão da matéria de sua compe-
tência, e às demais  comissões, no que lhes for aplicável, cabe:

.....................................................................................................................

III - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

IV - convocar Ministros de Estado para prestar, pessoalmente, infor-
mações sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência 
para expor assunto de relevância de seu Ministério;

V - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a 
Ministro de Estado;

VI - receber petições, reclamações ou representações  de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, na 
forma do art. 253;

VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VIII - acompanhar e apreciar programas de obras, planos nacionais, 
regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em arti-
culação com a Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição;

IX - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da admi-
nistração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, em articulação com a Comissão Mista 
Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição;

X - determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrati-
vas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da administração direta 
e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público federal;

XI - exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;

XII - propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentador ou dos limites de delegação legislativa, 
elaborando o respectivo decreto legislativo;
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XIII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo 
temático ou área de atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferên-
cias, exposições, palestras ou seminários;

XIV - 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 diligên-
cia dilação dos prazos.

.............................................................................................................

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada 
comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamen-
tais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização or-
çamentária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a 
que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.

.....................................................................................................................

Art. 37. Ao termo dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circuns-
tanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário do Congresso 
Nacional e encaminhado:

I - à Mesa, para as providências de alçada desta ou do Plenário, ofe-
recendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, 
ou indicação, que será incluída em Ordem do Dia dentro de cinco sessões;

II - ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, com a cópia 
da documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal 
por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de sua funções 
institucionais;

III - ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de 
caráter disciplinar e administrativo decorrentes do art. 37, §§ 2º a 6º, da Cons-
tituição, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando 
prazo hábil para seu cumprimento;

IV - à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a ma-
téria, à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;
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V - á Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da 
Constituição, e ao Tribunal de Contas da União, para as providências previstas 
no art. 71 da mesma Carta.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III e V, a remessa será feita pelo 
Presidente da Câmara, no prazo de cinco sessões.

.....................................................................................................................

Art. 253. As petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa 
física ou jurídica contra ato ou omissão das autoridades e entidades públicas, 
ou imputados a membros da casa, serão recebidas e examinadas pelas comis-
sões ou pela Mesa, respectivamente, desde que:

I - encaminhadas por escrito, vedado o anonimato do autor ou auto-
res;

II - o assunto envolva matéria de competência do colegiado.

Parágrafo único. O membro da Comissão a que for distribuído o processo, 
exaurida a fase de instrução, apresentará relatório na conformidade do art. 37, 
no que couber, do qual se dará ciência aos interessados.

.....................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e, também, ao seguinte:

.....................................................................................................................

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período;

.....................................................................................................................

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade 
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão 
 disciplinados em lei.
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§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrições para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito púbico e as de direito privado presta-
doras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.

.....................................................................................................................

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
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certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da Re-
pública, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias 
a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 
as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal e 
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário público;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas em Comissão, bem como a das concessões 
de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias 
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso II;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de 
cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 
União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 
a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
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VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comuni-
cando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abu-
sos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente 
pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 
medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal deci-
dirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anual-
mente, relatório de suas atividades.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

..............................................................................................................
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Comissão de Direitos Humanos e Minorias

Criação

Resolução nº 20/2004 (arts. 2º e 4º) modificando RI/1989 (arts. 26, § 2º, 32 e 
§ único)

HISTÓRICO

1995 - Comissão de Direitos Humanos.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 2º O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26. 

§ 2º. Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de 
mais de uma Comissão Permanente.”

...............................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos 
campos temáticos ou áreas de atividade:

...............................................................................................................

VIII - Comissão de Direitos Humanos e Minorias:

a) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a 
ameaça ou violação de direitos humanos;

b) fiscalização e acompanhamento de programas governamen-
tais relativos à proteção dos direitos humanos;

c) colaboração com entidades não governamentais, nacionais e 
internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos;

d) pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos 
no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública 
e fornecimento de subsídios para as demais comissões da casa;
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e) assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, especial-
mente aos índios e às comunidades indígenas; regime das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios;

f) preservação e proteção das culturas populares e étnicas do 
País.”

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”

..............................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
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gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

......................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

....................................................................................................
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Comissão do Distrito Federal

Criação

Resolução nº 71/1962 (arts. 1º e 14)

Alteração

Resolução nº 18/1963 (art. 1º, III, e § 2º)

Substituição
Recebeu as atribuições da Comissão Especial de Mudança da Capital (Res. 
nº 394/1953).
Extinção

A partir do RI/1972

RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1962

Art. 1º. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar 
com as modificações constantes da presente Resolução.

.....................................................................................................................

Art. 14. A Comissão do Distrito Federal composta de 30 membros e organi-
zada segundo as regras estabelecidas no Capítulo II, Seção 1ª, do Regimento 
Interno, tem atribuições para opinar sobre proposições relativas à organização 
administrativa, policial e judiciária do Distrito Federal e a quaisquer assuntos 
exclusivamente relacionados com o mesmo, inclusive Orçamento, criação e 
organização de serviços subordinados à Prefeitura e a prestação de contas do 
respectivo Prefeito.

Parágrafo único. As proposições que se acham distribuídas a outras co-
missões permanentes e que se incluem na competência da Comissão do Dis-
trito Federal, ser-lhe-ão redistribuídas imediatamente.

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1963

Art. 1º. Passam a ser as seguintes as comissões permanentes da Câma-
ra:

.....................................................................................................................
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III - Comissão do Distrito Federal;

...............................................................................................................

...............................................................................................................

§ 2º. É extinta a Comissão de Mudança da Capital, ficando transferidas 
para a Comissão do D. Federal todas as suas atribuições, até que se complete 
a plena transmutação para Brasília dos diversos órgãos ou serviços da admi-
nistração federal que devem funcionar na nova capital.

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 394, DE 1953

Altera as atribuições da Comissão 
Especial da Mudança da Capital da 
República.

Art. 1º A Comissão Especial de Mudança da Capital criada pela Resolução 
nº 227, de 12 de fevereiro de 1952, incumbirá, além de emitir parecer sobre as 
emendas apresentadas no Senado ao Projeto nº 671/49:

a) opinar sobre as proposições que tramitarem na Câmara, referentes 
à mudança da Capital.

b)Tomar iniciativas de caráter legislativo, que tenham por fim apressar 
a realização daquele objetivo.

Art. 2º A Comissão Especial referida perdurará até que seja feita a mudan-
ça da Capital, designados seus membros no início de cada sessão legislativa.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, 4 de novembro de 1953.

Nereu Ramos

PROJETO DE LEI Nº 671/1949 (Mensagem do Pode Executivo nº 393, de 
21.08.1948):

(Autoriza o Poder Executivo a realizar estudos definitivos sobre a localização 
da nova Capital da República)
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Comissão Eclesiástica

Criação

Nomeação (Sessão de 4-6-1823

Substituição

ver  Comissão dos Negócios Eclesiásticos (1831)

SESSÃO DE 4 DE JUNHO DE 1823

O Sr. Presidente declarou que a ordem do dia era a continuação da no-
meação das comissões (...).

Procedeu-se logo à nomeação da Comissão Eclesiástica, e saíram eleitos 
os Srs.: bispo capelão-mor com 54 votos, Rocha Franco com 27 votos, Pinhei-
ro de Oliveira com 25.

.....................................................................................................................
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Comissão de Economia

Criação

RI/1949 (arts. 23, III, e 27, § 3º)

Alteração

RI/1955 (arts. 24, III, e 28, § 3º)

Substituição

ver  Comissão de Economia, Indústria e Comércio (1972)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1861 - Comissão de Comércio, Indústria e Artes;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1936 - Comissão de Agricultura;
1936 - Comissão de Indústria e Comércio;
2002 - Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo;
2004 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

III - Comissão de Economia;

.....................................................................................................................

Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 3º À Comissão de Economia compete opinar sobre os assuntos relati-
vos à agricultura, pecuária, indústria,Comércio, sistema monetário, regime de 
bancos e, em geral, aos problemas econômicos do país.

.....................................................................................................................
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RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

III - de Economia;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo:

......................................................................................................................

§ 3º À Comissão de Economia compete opinar sobre os assuntos relati-
vos à agricultura, pecuária, indústria,Comércio, sistema monetário, regime de 
bancos, e em geral aos problemas econômicos do país, e em especial sobre 
qualquer proposição, mensagem, memorial ou documento que se refira a fa-
vores, subvenções ou isenções a qualquer das atividades gerais sobre-men-
cionadas, ou pessoas físicas ou jurídicas que delas participem; organização 
ou reorganização de autarquia ou empresas paraestatais destinadas a cumprir 
tais objetivos; legislação sobre caça e pesca; economia e pesquisa agrícola, 
química agrícola e industrial; eletrificação rural; produção e comércio agríco-
las e estabilização de preços dos produtos agrícolas; seguro das colheitas e 
conservação do solo; acordos comerciais de reciprocidade; modificações no 
sistema tributário; tarifas e cotas de importação e assuntos correlatos; impor-
tação e exportação em geral e câmbio; utilização de terras da União; riquezas 
minerais; irrigação e recuperação de terrenos; convênios interestaduais relati-
vos à distribuição proporcional de águas para fins de irrigação.

.....................................................................................................................
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Comissão de Economia, Indústria e Comércio

Criação

RI/1972 (arts. 23, V, e 28, § 5º)

Alteração

RI/1972 (arts. 23, VI, e 28, § 6º) 
RI/1989 (art. 32, VI e parágrafo único)
(Resolução nº 77/1995 - art. 1º, III), modificando o RI/1989 (art. 32).

Substituição

Ver Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo (2002).

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1861 - Comissão de Comércio, Indústria e Artes;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1936 - Comissão de Agricultura;
1936 - Comissão de Indústria e Comércio;
1949 - Comissão de Economia;
2004 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

V - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 5º À Comissão de Economia, Indústria e Comércio compete opinar, em 
geral, sobre os assuntos relativos aos problemas econômicos do País, à in-
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dústria e ao comércio, sistema monetário e regime de bancos, e em, especial, 
sobre: 

a) proposição, mensagem ou documento que se refira a favores, sub-
venções ou isenções a quaisquer das atividades gerais acima men-
cionadas, ou às pessoas físicas ou jurídicas que delas participem;

b) importação e exportação em geral, acordos comerciais, tarifas e 
cotas de importação e assuntos correlatos; 

c) câmbio; 

d) seguros privados e de capitalização;

 e) turismo; 

f) política habitacional;

 g) utilização de terras da União; 

h) organização ou reorganização de autarquia e empresas paraesta-
tais destinadas a cumprir os objetivos anteriormente referidos.

.....................................................................................................................

RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

VI - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;

....................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 6º À Comissão de Economia, Indústria e Comércio compete opinar, em 
geral, sobre os assuntos relativos aos problemas econômicos do País, à indús-
tria e comércio, sistema monetário e regime de bancos, e em, especial, sobre:

 a) proposição, mensagem ou documento que se refira a favores, sub-
venções ou isenções a quaisquer das atividades gerais acima men-
cionadas, ou às pessoas físicas ou jurídicas que delas participem;

 b) importação e exportação em geral, acordos comerciais, tarifas e 
cotas de importação e assuntos correlatos; 
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c) câmbio; 

d) seguros privados e capitalização;

 e) turismo; 

f) utilização de terras da União; 

g) organização ou reorganização de autarquia e empresas paraesta-
tais destinadas a cumprir os objetivos anteriormente referidos.

......................................................................................................................

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.............................................................................................................................

VI - Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

a) matérias atinentes a relações econômicas internacionais;

b) assuntos relativos à ordem econômica nacional;

c) política e atividade industrial, comercial e agrícola; setor 
econômico terciário, exceto os serviços de natureza financeira;

d) sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais;

e) Comércio exterior; políticas de importação e exportação em 
geral; acordos comerciais, tarifas e cotas;

f) política e sistema nacional de turismo; exploração das ativi-
dades e dos serviços turísticos;

g) atividade econômica estatal e em regime empresarial; pro-
gramas de privatização; monopólios da União;

h) proteção e benefícios especiais temporários, exceto os de na-
tureza financeira e tributária, às empresas brasileiras de capital 
nacional;

i) cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade 
econômica, exceto quando relacionados com matéria própria de 
outra Comissão;

j) regime jurídico das empresas e tratamento preferencial a micro-
empresas e a empresas de pequeno porte;
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l) fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas; 
diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado; planos nacionais e regionais ou setoriais;

m) matérias relativas a direito comercial, societário e falimentar; 
direito econômico;

p) propriedade industrial e sua proteção;

q) registro de comércio e atividades afins;

r) políticas e sistema nacional de metrologia, normalização e qual-
idade industrial;

.....................................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
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VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

......................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”
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Comissão de Economia, Indústria,  Comércio e Turismo

Criação

Resolução nº 29/2002 (art. 1º) modificando o  RI/1989 (art. 32, VI)

Alteração

Resolução nº 4/2003, revogando a alínea f do inciso VI do art. 32 do  
RI/1989

Substituição

Ver Comissão de Turismo e Desporto (2003) e Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio (2004)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1861 - Comissão de Comércio, Indústria e Artes;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1936 - Comissão de Agricultura;
1936 - Comissão de Indústria e Comércio;
1949 - Comissão de Economia;
1972 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;

RESOLUÇÃO N° 29/2002

Art. 1º. O inciso VI do art. 32 da Resolução nº 17 de 1989, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 32. .................................................................................................

VI - Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo:

a) matérias atinentes a relações econômicas internacionais;

b) assuntos relativos à ordem econômica nacional;

c) política e atividade industrial, comercial e agrícola; setor 
econômico terciário, exceto os serviços de natureza financeira;

d) sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais;



144

e) comércio exterior; políticas de importação e exportação em 
geral; acordos comerciais, tarifas e cotas;

f) política e sistema nacional de turismo; exploração das ativi-
dades e dos serviços turísticos;

g) atividade econômica estatal e em regime empresarial; pro-
gramas de privatização; monopólios da União;

h) proteção e benefícios especiais temporários, exceto os de na-
tureza financeira e tributária, às empresas brasileiras de capital 
nacional;

i) cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade 
econômica, exceto quando relacionados com matéria própria de 
outra Comissão;

j) regime jurídico das empresas e tratamento preferencial a micro-
empresas e a empresas de pequeno porte;

l) fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas; 
diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado; planos nacionais e regionais ou setoriais;

m) matérias relativas a direito comercial, societário e falimentar; 
direito econômico;

n) propriedade industrial e sua proteção;

o) registro de comércio e atividades afins;

p) políticas e sistema nacional de metrologia, normalização e 
qualidade industrial;

.........................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
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§ 1º Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

......................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
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II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 4/2003

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apro-
vado pela Resolução nº 17, de 1989, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 32 ........................................................................................................

VI - Comissão de Economia, Indústria e Comércio;

..............................................................................................................

f) (revogada)

....................................................................................................

Art. 2º. Revogam-se a alínea f do inciso VI e a alínea b do inciso VII do art. 
32 do Regimento Interno.

.....................................................................................................................
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Comissão de Educação e Cultura

Criação

RI/1934 (arts. 25 e 51)

Alteração

RI/1949 (arts. 23, IV, e 27, § 4º)
RI/1972 (arts. 23, VI, e 28, § 6º)

Substituição

ver  Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (1989)

HISTÓRICO

1823, 1904 - Comissão de Instrução Pública;
1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública;
1920 - Comissão de Instrução;
1989 - Comissão de Educação, Cultura e Desporto;
2003 - Comissão de Turismo e Desporto;
2004 - Comissão de Educação e Cultura.

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

......................................................................................................................

5ª, Educação e Cultura;

......................................................................................................................

Art. 51. À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sobre todos 
os assuntos relativos à educação e Instrução Pública, ou particular, e a tudo 
que disser respeito ao desenvolvimento cultural e artístico.

.....................................................................................................................
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RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

IV - Comissão de Educação e Cultura;

......................................................................................................................

Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 4º À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sobre os as-
suntos relativos à educação e Instrução Pública, ou particular, e - de todas as 
proposições que disserem respeito ao desenvolvimento cultural e artístico.

...................................................................................................................

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

VI - Comissão de Educação e Cultura;

......................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 6º. À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sobre todos os 
assuntos relativos à educação e instrução, pública ou particular, bem assim 
sobre: 

a) as proposições que digam respeito ao desenvolvimento cultural, 
técnico ou científico do País; 

b) problemas referentes ao patrimônio histórico, arqueológico e artís-
tico nacional;

 c) acordos culturais com outros países.

.....................................................................................................................
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Comissão de Educação e Cultura

Criação

Resolução nº 20/2004 (art.4º) modificando o RI/1989 (art. 32 e § único)

HISTÓRICO

1823, 1904 - Comissão de Instrução Pública;
1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública;
1920 - Comissão de Instrução;
1934 - Comissão de Educação e Cultura;
1989 - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
1989 - Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

......................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.............................................................................................................................

IX - Comissão de Educação e Cultura:

a) assuntos atinentes à educação em geral; política e sistema 
educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcio-
nais e legais; direito da educação; recursos humanos e finan-
ceiros para a educação;

b) desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográ-
fico arqueológico, cultural, artístico e científico; acordos culturais 
com outros países;

c) direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento 
e expressão da atividade intelectual, artística, científica e de co-
municação;
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d) produção intelectual e sua proteção, direitos autorais e con-
exos;

e) gestão da documentação governamental e patrimônio arquiv-
ístico nacional;

f) diversões e espetáculos públicos, datas comemorativas e hom-
enagens cívicas;

....................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.”

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
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gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Criação

RI/1989 (art. 32, VII e parágrafo único)

Alteração

Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)
Resolução nº 4/2003 revogando a alínea b do inciso VII do art. 32 do  
RI/1989

Substituição

Ver Comissão de Educação e Cultura (2004)

HISTÓRICO

1823, 1904 - Comissão de Instrução Pública;
1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública;
1920 - Comissão de Instrução;
1934 - Comissão de Educação e Cultura;
1983 - Comissão de Esporte e Turismo;
1989 - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
2003 - Comissão de Turismo e Desporto.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

VII - Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

a) assuntos atinentes à educação em geral; política e sistema 
educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcio-
nais e legais; direito da educação; recursos humanos e financeiros 
para a educação;
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b) sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano 
nacional de educação física e desportiva; normas gerais sobre 
desporto; Justiça desportiva;

c) desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográ-
fico arqueológico, cultural, artístico e científico; acordos culturais 
com outros países;

d) direito de imprensa, informação e manifestação do  
pensamento e expressão da atividade intelectual, artística, cientí-
fica e de comunicação;

e) produção intelectual e sua proteção, direitos autorais e  
conexos;

f) gestão da documentação governamental e patrimônio  
arquivístico nacional;

g) diversões e espetáculos públicos, datas comemorativas e ho-
menagens cívicas;

....................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;
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IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º .O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:
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Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”

RESOLUÇÃO Nº 4/2003

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apro-
vado pela Resolução nº 17, de 1989, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 32. ......................................................................................................

VII - Comissão de Educação, Cultura e Desporto

b (revogada)

.......................................................................................................”

Art. 2º. Revogam-se a alínea f do inciso VI e a alínea b do inciso VII do art. 
32 do Regimento Interno.

.....................................................................................................................
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Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Criação

Resolução nº 5/1989 (art. 1º) modificando o RI/1972 (art. 23)

Substituição

ver  Comissão de Educação, Cultura e Desporto (1989)

HISTÓRICO

1823, 1904 - Comissão de Instrução Pública;
1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública;
1920 - Comissão de Instrução;
1934 - Comissão de Educação e Cultura;
1983 - Comissão de Esporte e Turismo;
2002 - Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo;
2003 - Comissão de Turismo e Desporto;
2004 - Comissão de Educação e Cultura.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1989

Art. 1º. O art. 23 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 - Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 23. As comissões permanentes são:

...............................................................................................................

V - Comissão de Educação, Cultura, Esporte  e Turismo

..............................................................................................................”

§ 1º. As comissões a que se refere este artigo terão a competência defi-
nida em decorrência da aplicação do disposto no art. 28 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

......................................................................................................................
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RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 7º À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sobre os assun-
tos relativos à educação e instrução, pública ou particular, bem assim sobre: 

a) as proposições que digam respeito ao desenvolvimento cultural, 
técnico ou científico do País; 

b) problemas referentes ao patrimônio histórico, arqueológico e artís-
tico nacional; 

c) acordos culturais com outros países.

.....................................................................................................................
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Comissão de Esporte e Turismo

Criação

Resolução nº 16/1983, modificando o RI/1972 (arts. 23 e 28)

Substituição

ver  Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (1989)

HISTÓRICO

1989 - Comissão de Educação, Cultura e Desporto;
2002 - Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo;
2003 - Comissão de Turismo e Desporto.

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 1983

Art. 1º. Ficam acrescentados aos arts. 23 e 28 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972), os se-
guintes dispositivos:

“Art. 23. ........................................................................................................

...............................................................................................................

XIX - Comissão de Esporte e Turismo.

...............................................................................................................

“Art. 28. .........................................................................................................

...............................................................................................................

§ 19. À Comissão de Esporte e Turismo compete:

a) opinar sobre assuntos relativos a esportes, turismo e lazer;

b) oferecer perspetivas de aparelhamento e mehoria do esporte, 
do turismo e do lazer; 

c) propor medidas legislativas nas áreas de sua competência;
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d) participar, como observadora, de todos os eventos es-
portivos, dos empreendimentos turísticos e dos pro-
gramas oficiais de lazer, julgados de seu interesse.” 
.......................................................................................................
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Comissão de Estatística

Criação

RI/1831 (art. 36)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Estatística e Diplomática;

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

.............................................................................................................................

de Estatística. ....................................................................................................

.............................................................................................................................
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Comissão de Estatística, Colonização, 
Catequese e Civilização dos Índios

Criação
Nomeação (Sessão de 5-5-1829)
Eleição (Sessão de 5-5-1836) 
RI/1861 (art. 36)
Substituição
ver  Comissão do Índio; (1983)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios;
1826 - Comissão da Colonização, Catequese e Civilização dos Índios;
1831 - Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

SESSÃO DE 5 DE MAIO DE 1829

Passou-se à nomeação das comissões.

......................................................................................................................

Antes de proceder-se à nomeação da Comissão de estatística e diploma-
cia, o Sr. Paula Cavalcante mandou à mesa uma indicação para que esta Co-
missão se dividisse em duas, e a de estatística se anexasse à de colonização. 
Aprovada em ambas as suas partes, saíram eleitos para a de diplomacia os 
Srs. Monsenhor Vidigal, com 52 votos, May, com 41 e Arcebispo, com 31.

.....................................................................................................................
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SESSÃO DE 5 DE MAIO DE 1836

ORDEM DO DIA

Continuação da eleição das comissões

.............................................................................................................................

Para a Comissão de estatística e catequese, são nomeados os Srs. Bhe-
ring, com 29 votos, Luiz Cavalcanti, 28, Sebastião do Rego, 26.

.....................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ...................................................

......................................................................................................................

de Estatística, Colonização, Catequese e Civilização dos Índios; .....................

.............................................................................................................................
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Comissão de Estatística e Diplomática

Criação

Nomeação (Sessão de 12-5-1823)

Alteração

RI/1826 (art. 37)

Substituição

ver  Comissão de Estatística (1831, 1854)

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 1823

O Sr. Presidente declarou que a ordem do dia era a continuação da no-
meação das comissões (...)

......................................................................................................................

Continuou-se na nomeação das comissões, e procedeu-se à votação para 
a de estatística e diplomática, saíram eleitos os Srs. Ribeiro de Andrade, barão 
de Santo-Amaro e Nogueira da Gama.

.....................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: ..................................................

.....................................................................................................................

da Estatística e Diplomática: ......................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Exame do Tesouro

Criação
Eleição (Sessão de 6-5-1835)
Indicação e Parecer (Sessão de 10 e 11-5-1854)
Alteração

RI/1861 (art. 36)

Extinção

A partir do RI/1870

SESSÃO DE 6 DE MAIO DE 1835

ORDEM DO DIA

Continuação da eleição das comissões:

............................................................................................................................

Para a Comissão do Exame do Tesouro são nomeados os Srs. Hollanda 
Cavalcanti, com 18 votos; Luiz Cavalcanti, com 15; Pinto Chichorro, com 15, e 
José Pedro de Carvalho, com 15; mas sendo os dois primeiros dispensados, 
por já se acharem cada um em duas comissões permanentes, e o terceiro pela 
razão de ter sido nomeado Ministro da Fazenda, fica a mencionada Comissão 
composta do mesmo Sr. José Pedro de Carvalho, e dos Srs. Ernesto França e 
Floriano de Toledo, que são imediatos em votos.

.....................................................................................................................

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 1854

O Sr. F. Octaviano - Tenho de submeter à consideração da casa um indi-
cação reformando disposições regimentais acerca da nomeação de comissões. 
A experiência tem condenado  por estéreis e mesmo por inúteis algumas delas, 
que aliás nos roubam o tempo das primeiras sessões com uma votação ociosa. 
Por exemplo, a Comissão de petições que utilidade nos presta? A mesa se tem 
sempre encarregado de dar direção às diferentes petições que vêm à casa, e 
segunda a natureza delas, as envia para aquela das comissões existentes a 
que podem pertencer.
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Outra Comissão que foi também criada ocasionalmente, e que depois se 
arrolou entre as permanentes, é a de exame do tesouro, nulificada pela nova 
organização daquele tribunal.

Enquanto porém existem essas duas comissões que acabo de apontar, 
nos falta uma, que muito necessária se torna, e vem a ser a de Obras Públi-
cas. Hoje que o país é chamado para esse terreno, para os melhoramentos 
materiais, não tem a Câmara dos Srs. Deputados uma Comissão especial que 
dele trate.

A minha indicação se refere a estes tópicos.

Vem à mesa, lê-se e é remetida à Comissão de polícia a seguintes indi-
cação:

“Indico a nomeação de uma Comissão permanente de  Obras Públicas, 
sendo suprimidas as de petições e de Exame do Tesouro.

“Paço da Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1854 - F. Octaviano.”

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1854

Lê-se o seguinte parecer:

“A mesa, a quem foi presente a indicação do Sr. F. Octaviano para a cria-
ção de uma Comissão permanente de  Obras Públicas e supressão das de pe-
tições e exame do tesouro é de parecer que se adote a referida indicação em 
ambas as suas partes; por isso que considera inútil a Comissão de petições, e 
entende que pode bem dispensar-se a de exame do tesouro, reservando-se a 
nomeação desta para quando a Câmara julgar conveniente; é mais de parecer 
que se suprima a Comissão de Minas e Bosques, cujas funções serão exerci-
das pela de agricultura.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 11 de maio de 1854. - Visconde de 
Baependy. - Francisco de Paula Cândido. - Antônio José Machado. - F. X. Paes 
Barreto. - J. F. Pereira Jorge.”

O Sr. Ferraz pede que a votação deste parecer seja por partes, visto ter 
ele de votar pela permanência da Comissão de Exame do Tesouro.

Posto a votos o parecer por partes, é aprovado em todas, menos na que 
suprime a Comissão de exame do tesouro

.....................................................................................................................
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RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são:..................................................

.....................................................................................................................

de Exame do Tesouro; .......................................................................................

............................................................................................................................
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Comissão Executiva

Criação

RI/1934 (arts. 25, 44, 45, e 55, § 1º)

Alteração

RI/1936 (arts. 25 e 45)

Extinção

A partir do RI/1947

HISTÓRICO

1823, 1893- Comissão de Polícia;
1826 - Comissão da Polícia e Inspeção da casa;
1831 - Comissão de Polícia da casa.

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

1ª, Executiva;

......................................................................................................................

Art. 44. À Comissão Executiva compete, além de outras disposições re-
gimentais:

a) tomar todas as providências necessárias à regularidade dos traba-
lhos legislativos;

b) dirigir todos os serviços da Câmara, durante as sessões legislati-
vas e nos seus interregnos;

c) prover a polícia interna da Câmara;

d) propor à Câmara a criação dos lugares necessários ao serviço de 
sua Secretaria e a nomeação dos funcionários desta;

e)promover os funcionários da Secretaria nas vagas ocorrentes;

f) nomear o pessoal subalterno necessário ao serviço da Câmara;



168

g)assinar os títulos de nomeação dos funcionários da Câmara;

h) conceder licença, com ou sem vencimentos, aos funcionários da 
Câmara.

Art. 45. Nenhuma proposição, modificando os serviços da Secretaria da 
Câmara dos Deputados, ou as condições de seu pessoal, ainda mesmo que 
seja apresentada como emenda a projeto de lei orçamentária, poderá ser sub-
metida à deliberação sem parecer da Comissão Executiva.

.....................................................................................................................

Art. 55. A redação final, dos projetos aprovados pela Câmara em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação, salvo o disposto nos §§ 
seguintes:

§ 1º Compete à Comissão Executiva a redação final dos projetos de reso-
lução da Câmara dos Deputados.

......................................................................................................................

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

1ª, Executiva;

.....................................................................................................................

Art. 45. À Comissão Executiva compete, além de outras disposições re-
gimentais:

a) tomar todas as providências necessárias à regularidade dos traba-
lhos legislativos;

b) conceder licenças aos Deputados, tendo em vista os artigos 30 e 
34 da Constituição e sem prejuízo do que estiver determinado na lei 
relativa ao subsídio;

c) dirigir todos os serviços da Câmara, durante as sessões legislati-
vas e nos seus interregnos;

d) prover a polícia interna da Câmara;

e) propor à Câmara a criação dos lugares necessários ao serviço de 
sua Secretaria e a nomeação dos funcionários desta;

f) promover os funcionários da Secretaria nas vagas ocorrentes;

g) nomear o pessoal subalterno necessário ao serviço da Câmara;
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h) assinar os títulos de nomeação dos funcionários da Câmara;

i) conceder licença, com ou sem vencimentos, aos funcionários da 
Câmara.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1934

Art. 30. Os Deputados receberão uma ajuda de custo por sessão legisla-
tiva e durante a mesma perceberão um subsídio pecuniário mensal, fixados 
uma e outro no último ano de cada legislatura para a seguinte.

.....................................................................................................................

Art. 34. Importa renúncia do mandato a ausência do Deputado às sessões 
durante seis meses consecutivos.

.....................................................................................................................
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Comissão de Fazenda

Criação
Nomeação (Sessão de 10-5-1823)
RI/1861 (art. 36)
Alteração

RI/1826 (art. 37)
Sessão de 4-5-19831

Substituição

ver  Comissão de Fazenda e Orçamento (1831, 1854)

HISTÓRICO

1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1949 - Comissão de Economia;
1972 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 1823

Passou-se à ordem do dia; e procedendo-se à nomeação da Comissão 
de Fazenda, que se resolveu ser de cinco membros, saíram eleitos os Srs. No-
gueira da Gama, Ribeiro de Andrada, Rezende Costa, barão de Santo-Amaro, 
e Toledo Rendon.

.....................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: ...............................................

.....................................................................................................................

da Fazenda; .............................................................................................

....................................................................................................................
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SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1831

Passando-se depois a votar para a Comissão de Fazenda, o Sr. Duarte 
Silva recomendou que, em lugar de uma só Comissão, se nomeassem as que 
fossem necessárias, para melhor distribuição do trabalho e mais rápido anda-
mento dos negócios na Câmara.

Decidiu-se nesta conformidade e que houvessem duas comissões de três 
membros: a 1ª para tratar do orçamento, composta dos Srs. Vasconcellos, Ho-
landa Cavalcanti e Duarte Silva; e a 2ª para a revisão das contas constantes 
dos Srs. Manoel Amaral, Lobo e Castro Silva.

.....................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

.....................................................................................................................

de Exame do Tesouro; .....................................................................................

.............................................................................................................................
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Comissão de Fazenda e Indústrias

Criação

RI/1891 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Agricultura e Indústria (1904)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1823, 1831, 1861 - Comissão de Fazenda;
1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1861 - Comissão de Comércio, Indústria e Artes;
1920 - Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio;
1936 - Comissão de Indústria e Comércio;
1949 - Comissão de Economia;
1972 - Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

RI/1891

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

...............................................................................................................

5ª. de Fazenda e Indústrias; 

...............................................................................................................



173

Comissão de Fazenda e Orçamento

Criação

RI/1831 (art. 36) 
RI/1854 (art. 36)

Substituição
Ver  Primeira Comissão do Orçamento (Ministério da Fazenda) (1839, 1861)
Segunda Comissão do Orçamento  (Ministério do Império, Justiça e Estrangei-
ros) (1839, 1861)
Terceira Comissão do Orçamento (Ministério  da  Marinha e Guerra) (1839, 
1861)

HISTÓRICO

1823, 1831 - Comissão de Fazenda;
1870, 1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias.

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ..................................

.....................................................................................................................

de Fazenda e Orçamento, .........................................................................

.....................................................................................................................

RI/1854

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...............................

.....................................................................................................................

de Fazenda e Orçamento; ........................................................................

.....................................................................................................................



174

Comissão de Finanças

Criação

RI/1904 (art. 50)
RI/1947 (arts. 20, V, e 33, §§ 5ºa 9º)

Alteração

RI/1920 (arts. 137, 170 e 175, § 2º)
RI/1926 (arts. 71, 95 e 100, § 2º)
RI/1934 (arts. 25 e 50)
RI/1949 (arts.23,V,e 26, I a IV, §§ 1º a 7º)
RI/1955 (arts. 24, V, e 28, § 5º)
RI/1959 (arts.24, IV, e 28, § 4º)
Resolução nº 71/1962 (arts. 1º e 10)
RI/1972 (arts. 23, VII e 28, § 7º)

Substituição

ver   Comissão de Finanças e Orçamento (1935)
Comissão de Finanças e Tributação (1989)

RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

8ª, Finanças;

......................................................................................................................

RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

......................................................................................................................

5ª, Finanças;

......................................................................................................................
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Art. 170. À Comissão de Finanças compete, além do preparo dos orça-
mentos, manifestar-se sobre toda e qualquer proposição que, direta ou indi-
retamente, imediata ou remotamente, aumente ou diminua a despesa ou a 
Receita Pública.

......................................................................................................................

Art. 175. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara, em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação.

.....................................................................................................................

§ 2º. Os projetos de leis orçamentárias serão redigidos pela Comissão de 
Finanças.

.....................................................................................................................

RI/1926

Art. 71. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

5ª, Finanças; 

.....................................................................................................................

Art. 95. À Comissão de Finanças compete, além do preparo dos orça-
mentos, manifestar-se sobre toda e qualquer proposição, mesmo aquelas que 
privativamente competem a outras comissões permanentes, desde que, direta 
ou indiretamente, imediata ou remotamente, aumente ou diminua a despesa 
ou a Receita Pública, proposição que não será submetida à discussão sem au-
diência daquela Comissão, salvo o caso de urgência, concedida pela Câmara.

......................................................................................................................

Art. 100. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara, em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação.

......................................................................................................................

§ 2º. Os projetos de leis orçamentárias serão redigidos pela Comissão de 
Finanças.

.....................................................................................................................
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RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

......................................................................................................................

6ª. Finanças;

.....................................................................................................................

Art. 50. À Comissão de Finanças compete manifestar-se sobre todas as 
proposições que alterem a despesa e a Receita Públicas, acarretem respon-
sabilidades para o Tesouro Federal, ou se refiram ao sistema monetário e ao 
regime dos bancos.

......................................................................................................................

RI/1947

Art. 20. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

V - Finanças;

......................................................................................................................

Art. 33. As comissões permanentes têm por fim principal estudar os as-
suntos submetidos, regimentalmente, ao seu exame, e sobre eles manifestar 
a sua opinião.

......................................................................................................................

§ 5º À Comissão de Finanças compete:

I - emitir parecer sobre a proposta de orçamento remetida pelo Pre-
sidente da República ou, na falta dela, organizar o projeto de lei orçamentária 
sobre a base da anterior, e assistir o Plenário em todas as fases da elaboração 
orçamentária;

II - emitir parecer sobre todas as proposições referentes à matéria 
tributária, ao sistema monetário, ao regime de bancos e aos empréstimos pú-
blicos;

III - emitir parecer sobre a abertura de crédito;

IV - manifestar-se sobre toda e qualquer proposição, inclusive aque-
las que, privativamente, competem a outras comissões, desde que concorram, 
ou possam concorrer, para aumentar ou diminuir a despesa, ou a Receita Pú-
blica.
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§ 6º As proposições referidas nos itens anteriores não serão submetidas a 
discussão e a votação, ainda quando em caso de urgência, sem audiência da 
Comissão de Finanças.

7º A Comissão de Finanças, após conhecer dos créditos solicitados pelo 
Governo, em mensagem, apresentará em cada sessão legislativa, em fins de 
julho, setembro e outubro, três projetos, autorizando-os; qualquer crédito po-
derá ter o seu trâmite apressado em projeto e, nos últimos dez dias de sessão 
legislativa, poderá a concessão de crédito dessa natureza ser feita em projeto 
singular.

8º Sempre que se conceder mais de um crédito em projeto único, cada 
crédito deverá figurar em artigo separado.

9º Aos projetos de créditos de que cogitam os parágrafos anteriores, só 
poderão ser apresentadas emendas aditivas, com outros créditos, quando tive-
rem sido solicitados em mensagem do Presidente da República.

.....................................................................................................................

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

V - Comissão de Finanças;

......................................................................................................................

Art. 26. À Comissão de finanças compete:

I - opinar sobre a proposta de Orçamento remetida pelo Presidente da 
República ou, na falta dela, organizar o projeto de lei orçamentária à base da 
anterior, e assistir o Plenário em todas as fases da elaboração orçamentária;

II - opinar sobre abertura de créditos ou sua autorização;

III - opinar sobre matéria tributária, sistema monetário, regime de ban-
cos e empréstimos públicos;

IV - opinar, quanto ao aspecto financeiro, sobre todas as proposições, 
inclusive aquelas da competência privativa de outras comissões, que concor-
ram para aumentar, ou diminuir, assim a despesa, como a Receita Pública.

§ 1º A Comissão de Finanças funcionará no conjunto de seus membros 
sempre que tratar de matéria orçamentária (nº I deste artigo).
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§ 2º Para apreciar as outras matérias de sua competência, a Comissão de 
Finanças, depois de constituída, dividir-se-á em duas turmas, de doze mem-
bros cada uma, que funcionarão como comissões autônomas, a elas se esten-
dendo, para esse efeito, no limite de suas atribuições, todas as disposições 
regimentais aplicáveis.

§ 3º A designação dos membros de cada uma das turmas será feita pelo 
Presidente da Comissão de Finanças, de comum acordo com os Líderes dos 
Partidos nesta representados.

§ 4º À 1ª Turma, da qual fará parte, como seu Presidente, o Presidente da 
Comissão, compete opinar sobre as matérias referidas no nº IV deste artigo.

§ 5º À 2ª Turma, da qual fará parte, como seu Presidente, o Vice-Presi-
dente da Comissão, compete opinar sobre as matérias referidas nos nºs II e III 
deste artigo.

§ 6º O serviço de Secretaria da Comissão de Finanças, a cargo da Direto-
ria de Orçamento, abrangerá o de suas turmas.

§ 7º Os componentes da Comissão de Finanças não poderão fazer parte, 
como membros efetivos ou substitutos, de qualquer outra Comissão Perma-
nente ou Especial.

.....................................................................................................................

RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

V - de Finanças;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 5º À Comissão de Finanças compete opinar sobre matéria tributá-
ria, sistema monetário e empréstimos públicos; quanto ao aspecto finan-
ceiro, sobre todas as proposições, inclusive aquelas da competência pri-
vativa de outras comissões, que concorram para aumentar, ou diminuir,  
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assim a despesa como a Receita Pública; sobre a fixação dos subsí-
dios dos Congressistas e do Presidente e Vice-Presidente da República 
  .................................................................................................................

RI/1959

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

IV - de Finanças;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 4º À Comissão de Finanças compete opinar sobre matéria tributária, sis-
tema monetário e empréstimos públicos; quanto ao aspecto financeiro, sobre 
todas as proposições, inclusive aquelas da competência privativa de outras 
comissões, salvo as de legislação orçamentária, que concorram para aumen-
tar, ou diminuir, assim a despesa como a Receita Pública; sobre a fixação dos 
subsídios dos Congressistas e do Presidente e Vice-Presidente da República.

RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1962

Art. 1º. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar 
com as modificações constantes da presente Resolução.

.....................................................................................................................

Art. 10. A Comissão de Finanças, além das atribuições que lhe confere o 
Regimento vigente, compete opinar sobre a fixação dos subsídios do Presi-
dente da República, do Presidente do Conselho de Ministros, dos Ministros e 
Subsecretários de Estado.

.....................................................................................................................

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

VII - Comissão de Finanças;

.....................................................................................................................
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Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 7º À Comissão de Finanças compete opinar sobre: 

a) matéria financeira e fiscal; 

b) tributação e arrecadação; 

c) empréstimos públicos; 

d) fixação dos subsídios dos congressistas, do Presidente e do Vice-
Presidente da República; 

e) proposições que importem em aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa pública; 

f) quanto ao aspecto financeiro, quaisquer proposições, exceto as 
que se referirem à abertura de créditos adicionais.

....................................................................................................
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Comissão de Finanças e Orçamento

Criação

RI/1935 (arts. 25, 49, 50 e 55, § 2º)

Alteração

RI/1936 (arts. 25, 51, 52 e 53, §§ 1º e 2º)

Substituição

Ver  Comissão de Finanças (1947)
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira (1955)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Primeira Comissão do Orçamento (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão do Orçamento (Ministérios do Império, Justi-
ça e Estrangeiros);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Orçamento (Ministério da Marinha e Guer-
ra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda;
1861 - Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra ;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas;
1870, 1934, 1936 - Comissão de Orçamento;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

RI/1935

Art. 25. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................
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6ª, Finanças e Orçamento;

.....................................................................................................................

Art. 49. À Comissão de Finanças e Orçamento compete:

a) emitir parecer sobre a proposta de orçamento remetida pelo 
Presidente da República, ou, na falta dela, organizar o projeto de 
lei orçamentária sobre a base da anterior, e assistir o plenário em 
todas as fases da elaboração orçamentária;

b) emitir parecer sobre todas as proposições referentes à matéria 
tributária, do sistema monetário, ao regime de bancos e aos em-
préstimos públicos;

c) emitir parecer sobre a abertura de crédito;

d) manifestar-se sobre toda e qualquer proposição mesmo aquelas 
que, privativamente, competem a outras comissões permanentes, 
desde que, direta ou indiretamente, imediata ou remotamente, 
concorra para aumentar ou diminuir a despesa ou Receita Públi-
cas.

Art. 50. As proposições aludidas nos itens anteriores não serão submeti-
das à discussão, sem audiência da Comissão de Finanças e Orçamento, salvo 
o caso de urgência concedida pelo plenário da Câmara.

......................................................................................................................

Art. 55. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara em último 
turno regimental compete à Comissão de Redação, salvo o disposto nos §§ 
seguintes:

......................................................................................................................

§ 2º Os projetos de leis orçamentárias serão redigidos pela Comissão de 
Finanças e Orçamento.

.....................................................................................................................

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

6ª, Finanças e Orçamento;

.....................................................................................................................
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Art. 51. À Comissão de Finanças e Orçamento compete:

a) emitir parecer sobre a proposta de orçamento remetida pelo Presi-
dente da República, ou, na falta dela, organizar o projeto de lei orça-
mentária sobre a base da anterior, e assistir o plenário em todas as 
fases da elaboração orçamentária;

b) emitir parecer sobre todas as proposições referentes à matéria tri-
butária, ao sistema monetário, ao regime de bancos e aos emprésti-
mos públicos;

c) emitir parecer sobre a abertura de crédito;

d) manifestar-se sobre toda e qualquer proposição mesmo aquelas 
que, privativamente, competem a outras comissões, desde que, dire-
ta ou indiretamente, imediata ou remotamente, concorra para aumen-
tar ou diminuir a despesa ou Receita Públicas.

Art. 52. As proposições aludidas nos itens anteriores não serão submeti-
das à discussão e à votação, mesmo em caso de urgência, sem audiência da 
Comissão de Finanças e Orçamento.

Art. 53. A Comissão de Finanças e Orçamento, tomando conhecimento 
dos créditos solicitados pelo Governo em mensagem, organizará, em cada 
sessão legislativa, três projetos, que deverão ser apresentados em fins de ju-
lho, fins de setembro e fins de outubro. Por deliberação da Comissão qualquer 
crédito poderá o seu trâmite apressado em projeto especial e, nos últimos dez 
dias da sessão, poderá a Comissão reunir em um só projeto a concessão de 
créditos dessa natureza, conforme indicar o interesse dos trabalhos.

§ 1º Sempre que um projeto contiver mais de um crédito, cada um deverá 
constituir um artigo especial.

§ 2º Aos projetos de créditos de que cogita este artigo, só poderão ser 
apresentados emendas aditivas consignando outros créditos quando estes ti-
verem sido solicitados em mensagem do Presidente da República.

.....................................................................................................................
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Comissão de Finanças e Tributação

Criação

RI/1989 (art. 32, IX e parágrafo único)

Alteração

Resolução nº 10/1991 (art. 1º) modificando o  RI/1989
Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o  RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)
Resolução nº 20/2004 (art. 4º) m odificando o RI/1989 (art. 32, § único)

HISTÓRICO

1904, 1947 - Comissão de Finanças;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

IX - Comissão de Finanças e Tributação:

a) sistema financeiro nacional e entidades a ele vinculadas; mer-
cado financeiro e de capitais; autorização para funcionamento das 
instituições financeiras; operações financeiras; crédito; bolsas de 
valores e de mercadorias; sistema de poupança; captação e ga-
rantia da poupança popular;

b) sistema financeiro da habitação;

c) sistema nacional de seguros privados e capitalização;

d) títulos e valores mobiliários;

e) regime jurídico do capital estrangeiro; remessa de lucros;

f) dívida pública interna e externa;
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g) matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada a 
competência da Comissão Mista Permanente a que se refere o 
art. 166, § 1º, da Constituição Federal; normas gerais de direito 
financeiro; normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para a administração pública direta e indireta, in-
cluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

h) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer 
proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação 
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orça-
mento anual;

i) fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, 
do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros 
de Estado e dos membros da magistratura federal;

j) sistema tributário nacional e repartição das receitas tributárias; 
normas gerais de direito tributário; legislação referente a cada 
tributo;

l) tributação, arrecadação, fiscalização, parafiscalidade; emprésti-
mos compulsórios; contribuições sociais; administração fiscal;

....................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;
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II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 1991

Art. 1º  O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela 
Resolução nº 17, de 21de setembro de 1989, passa a vigorar com seguintes 
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alterações: 
      .....................................................................................................................

Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, 
as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas:

.....................................................................................................................

II - pela Comissão de Finanças e Tributação, para exame dos aspectos 
financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilização ou adequa-
ção com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento 
anual, e para o exame do mérito, quando for o caso;

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 77, DE 1995

Art. 1º O art.32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

......................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle”.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004.

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. .................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”
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Comissão de Fiscalização e Controle

Criação

Resolução nº 34/1986 (arts. 1º e 2º) modificando o RI/1972 (texto consolidado 
em 1982 - art. 28, § 9º)

Substituição

ver  Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (1995)

HISTÓRICO

1839, 1861 - Primeira Comissão de Contas (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão de Contas (Ministério do Império, Justiça e 
Estrangeiros);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda;
1861 - Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas;
1904 - Comissão de Tomada de Contas;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas.

RESOLUÇÃO 34, DE 1986

Art. 1º A Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas passa 
a denominar-se Comissão de Fiscalização e Controle.

Parágrafo único. A denominação de Comissão de Fiscalização e Controle 
fundamenta-se no atendimento ao disposto no art. 3º, da Lei nº 7.295, de 19-
12-84.
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Art. 2º O § 9º, do art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 9º À Comissão de Fiscalização e Controle compete exercer a fiscaliza-
ção e controle dos atos administrativos do Poder Executivo, inclusive os da 
administração indireta e das fundações instituídas pelo Poder Público, e opinar 
sobre:

a) o processo de tomada de contas do Presidente da República e o de 
entidades da administração indireta;

b) projetos de abertura de créditos adicionais;

c) representações do Tribunal de Contas da União e recursos de suas 
decisões;

d) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, pro-
jetos de retificação de lei orçamentária e os referentes à abertura de 
créditos, após o exame, pelas demais comissões técnicas, dos pro-
gramas que lhes disserem respeito;

e) relatórios, balanços e inspeções sobre as contas de órgãos e enti-
dades da administração federal, direta e indireta.

Para o desempenho de suas atribuições, poderá a Comissão:

I - solicitar a convocação de Ministros de Estado e dirigentes de enti-
dades da administração indireta;

II - solicitar, por escrito, informações à administração direta e à indire-
ta sobre matéria sujeita a fiscalização;

III - requisitar documentos públicos necessários à elucidação do fato 
objeto da fiscalização, bem como providenciar a realização de perícias e dili-
gências;

IV - assinar prazo não inferior a 10 nem superior a 60 dias para o cum-
primento das providências requeridas que, sonegadas, ensejará a apuração 
da responsabilidade do infrator;

V - os prazos previstos no item anterior poderão ser dilatados até o 
dobro, a critério da Comissão, mediante manifestação da autoridade destina-
tária da convocação, da requisição de informações, ou dos documentos, ou 
ainda, do pedido de providências;
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VI - concluída a fiscalização, será enviado relatório circunstanciado 
ao Presidente da Câmara dos Deputados, com indicação, se for o caso, dos 
responsáveis e das providências cabíveis, a fim de que seja apreciado pelo 
Plenário.

.................................................................................................................”

LEI Nº 7.295, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984

Dispõe sobre o processo de fiscali-
zação pela Câmara dos Deputados 
e pelo Senado Federal, dos atos do 
Poder Executivo e os da administra-
ção indireta.

.....................................................................................................................

Art. 3º São instituídos, como órgãos incumbidos da fiscalização, duas co-
missões permanentes, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado 
Federal, ambas denominadas “Comissão de Fiscalização e Controle”.

.....................................................................................................................
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Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

Criação

Resolução nº 77/1995 modificando o  RI/1989 (art. 32)

Alteração

Resolução nº 20/2004 (arts 4º) modificando o RI/1989 (art. 32 e § único)

HISTÓRICO

1839, 1861 - Primeira Comissão de Contas (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão de Contas (Ministério do Império, Justiça e 
Estrangeiros);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda;
1861 - Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas;
1904 - Comissão de Tomada de Contas;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle.

RESOLUÇÃO Nº 77, DE 1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Acréscimo do seguinte inciso, renumerados os demais:

“VIII - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:
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a) tomada de contas do Presidente da República, na hipótese do 
art. 51, II, da Constituição;

b) acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da União e das entidades da ad-
ministração direta e indireta, incluídas as sociedades e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, sem prejuízo 
do exame por parte das demais comissões nas áreas das  
respectivas competências e em articulação com a Comissão Mis-
ta Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição;

c) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, 
após exame, pelas demais comissões, dos programas que lhes 
disserem respeito;

d) representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de 
contrato impugnado ou outras providências a cargo do Congresso 
Nacional, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo 
projeto de decreto legislativo (Constituição, art. 71, § 1º);

e) exame dos relatórios de atividades do Tribunal de Contas da 
União (Constituição, art. 71, § 4º);

f) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções so-
bre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades 
da administração federal, diretamente ou através do Tribunal de 
Contas da União”;

II - revogação da alínea m do inciso VIII;

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada 
comissão permanente abrange ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição, e da Comissão de Fiscalização e Con-
trole.”

......................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 51 Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

.....................................................................................................................
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II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quan-
do não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a 
abertura da sessão legislativa;

...........................................................................................................

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

......................................................................................................................



194

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

.....................................................................................................................

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente 
pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 
medidas cabíveis.

.....................................................................................................................

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anual-
mente, relatório de suas atividades.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004.

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

....................................................................................................

XI - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:

a) tomada de contas do Presidente da República, na hipótese do 
art. 51, II, da Constituição Federal;

b) acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial da União e das entidades da ad-
ministração direta e indireta, incluídas as sociedades e fundações 
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instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, sem prejuízo 
do exame por parte das demais comissões nas áreas das respec-
tivas competências e em articulação com a Comissão Mista Per-
manente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal;

c) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, 
após exame, pelas demais comissões, dos programas que lhes 
disserem respeito;

d) representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de 
contrato impugnado ou outras providências a cargo do Congresso 
Nacional, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo 
projeto de decreto legislativo (Constituição Federal, art. 71, § 1º);

e) exame dos relatórios de atividades do Tribunal de Contas da 
União (Constituição Federal, art. 71, § 4º);

f) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções so-
bre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades 
da administração federal, diretamente ou por intermédio do Tribu-
nal de Contas da União”;

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”
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Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas

Criação

Resolução nº 18/1963 (arts. 1º, VII, e 7º)

Alteração

RI/1972 (arts. 23, VIII e 28, § 8º)
RI/1972 (texto consolidado em 1982 - arts. 23, IX, e 28, § 9º)

Substituição

ver  Comissão de Fiscalização e Controle (1986)

HISTÓRICO

1839, 1861 - Primeira Comissão de Contas (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão de Contas (Ministério do Império, Justiça e 
Estrangeiros);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda;
1861 - Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas.
1904 - Comissão de Tomada de Contas;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização e Financeira;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1963

Art. 1º. Passam a ser as seguintes as comissões permanentes da Câma-
ra:

.....................................................................................................................
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VII - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;

....................................................................................................

Art. 7º. É da competência da Comissão de Fiscalização Financeira e To-
mada de Contas:

a) opinar sobre o processo de tomada de contas do Presidente da 
República;

b) acompanhar, em todas as suas fases, a execução orçamentária;

c) fiscalizar a administração financeira, contábil e monetária da União, 
bem como de suas autarquias e sociedades de economia mista;

d) pronunciar-se sobre os projetos de créditos adicionais;

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

VIII - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

......................................................................................................................

§ 8º. À Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada  de  Contas  com-
pete  opinar sobre: 

a) o processo de tomada de contas do Presidente da República; 

b) os projetos de abertura de créditos adicionais; 

c) as representações do Tribunal de Contas e recursos de suas de-
cisões; 

d) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, pro-
jetos de retificação de lei orçamentária e os referentes a abertura de 
créditos, após o exame prévio pelas demais comissões Técnicas dos 
programas que lhe disserem respeito. Compete-lhe ainda a adoção 
de sistemas visando ao cumprimento do processo de fiscalização pre-
visto no art. 45 da Constituição.

.....................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1967 (Emenda nº 1, de 17 de outubro de 1969)

Art. 45. A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos De-
putados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo, inclusive os da 
administração indireta.

RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

IX - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;

...........................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 9º. À Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas com-
pete opinar sobre: 

a) o processo de tomada de contas do Presidente da República e os 
de entidades da administração indireta;

 b) projetos de abertura de créditos adicionais; 

c) representações do Tribunal de Contas e recursos de suas deci-
sões; 

d) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, pro-
jetos de retificação de lei orçamentária e os referentes a abertura de 
créditos, após o exame, pelas demais comissões Técnicas, dos pro-
gramas que lhes disserem respeito; 

e) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre 
as contas de órgãos e entidades da administração federal, nos ter-
mos da legislação em vigor. Compete-lhe, ainda, a adoção de siste-
mas visando ao cumprimento do processo de fiscalização previsto no 
art. 45 da Constituição.

.....................................................................................................................
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Comissão da Guarda da Constituição

Criação

RI/1826 (art. 37)

Substituição

ver  Comissão de Constituição (1826)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Constituição;
1829 - Comissão de Constituição e Poderes;
1891, 1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: da Guarda da Constituição; 

.....................................................................................................................
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Comissão do Índio

Criação

Resolução nº 15/1983 (arts. 1º ao 3º) modificando o  RI/1972 (arts. 23 e 28)

Substituição

ver  Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio (1989)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios;
1826 - Comissão de Colonização, Catequese e Civilização dos Índios ;
1831 - Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios;
1829, 1836, 1861 - Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civili-
zação dos Índios;
1989 - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
2004 - Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1983

Art. 1º. Acrescente-se no art. 23 do Regimento Interno o seguinte o se-
guinte inciso, renumerando-se os demais:

“X - Comissão do Índio.”

Art. 2º. Acrescente-se, no art. 28, o seguinte parágrafo, renumerando-se 
os demais:

“§ 10. À Comissão do Índio compete opinar sobre assistência ao índio, 
organismos relacionados com interesses indígenas e relações do índio com 
a sociedade. Compete-lhe, ainda, em caráter permanente e em colaboração 
com as demais comissões da Câmara dos Deputados, quando for o caso:

 a) receber e investigar denúncias sobre assunto de interesse do ín-
dio; 

b) propor medidas legislativas de defesa do índio e da ecologia das 
reservas indígenas;

 c) investigar o cumprimento da legislação de defesa do índio.”
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Art. 3º. Fica suprimida a seguinte letra no § 10 do art.28:

“f) assistência ao índio.”

...........................................................................................................................
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Comissão de Indústria e Comércio

Criação

RI/1936 (arts. 25 e 54)

Substituição

ver   Comissão de Economia (1949)
Comissão de Economia, Indústria e Comércio (1972)

HISTÓRICO

1823, 1854 - Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes;
1850, 1861 - Comissão de Comércio, Indústria e Artes;
1891 - Comissão de Fazenda e Indústrias;
1904 - Comissão de Agricultura e Indústria;
2004 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

......................................................................................................................

7ª, Indústria e Comércio;

.....................................................................................................................

Art. 54. À Comissão de Indústria e Comércio compete manifestar-se sobre 
todas as proposições que visem regular ou se refiram a qualquer assunto liga-
do às indústrias e ao comércio.

.....................................................................................................................



203

Comissão de Instrução

Criação

RI/1920 (arts.137 e 171)

Substituição

ver  Comissão de Educação e Cultura (1934)

HISTÓRICO

1823, 1904 - Comissão de Instrução Pública;
1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública;
1989 - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
1989 - Comissão de Educação, Cultura e Desporto;
2004 - Comissão de Educação e Cultura.

RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:...................................

...............................................................................................................

6ª, Instrução;.........................................................................................

...............................................................................................................

Art. 171. À Comissão de Instrução compete opinar sobre todos os assun-
tos relativos à Instrução Pública, ou particular, e à educação cívica.

.....................................................................................................................
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Comissão de Instrução Pública

Criação
Nomeação (Sessão de 10-5-1823)
RI/1904 (art. 50)
Alteração

RI/1826 (art. 37)

Substituição
ver  Comissão de Instrução e Saúde Pública (1891)
Comissão de Instrução (1920)

HISTÓRICO

1934 - Comissão de Educação e Cultura;
1989 - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
1989 - Comissão de Educação, Cultura e Desporto;
2004 - Comissão de Educação e Cultura.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 1823

Passou-se à ordem do dia (...).

.....................................................................................................................

Seguiu-se a nomeação da de Instrução Pública que igualmente se assen-
tou que devia compor-se de cinco membros, e saíram eleitos os Srs. Gomide, 
Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de Andrade, Nogueira da Gama, e Velloso de 
Oliveira.

.....................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes:.

.....................................................................................................................
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da Instrução Pública; 

......................................................................................................................

RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

......................................................................................................................

6ª, Instrução Pública;

.....................................................................................................................
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Comissão de Instrução e Saúde Pública

Criação

RI/1891 (art. 36)

Substituição

ver: Comissão de Instrução Pública (1904)
Comissão de Saúde Pública (1904)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Saúde Pública;
1823 - Comissão de Instrução Pública;
1920 - Comissão de Instrução;
1934, 2004 - Comissão de Educação e Cultura;
1955 - Comissão de Saúde;
1989 - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
1989 - Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

RI/1891

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

...................................................................................................................

6ª de Instrução e Saúde Pública;

....................................................................................................................
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Comissão do Interior

Criação

Resolução nº 51/1977 (art. 1º) modificando o  RI/1972 (art. 28)

Alteração

RI/1978 (arts. 23, IX e 28, § 9º)

Substituição

ver  Comissão de Desenvolvimento Urbano (1985)

HISTÓRICO

1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
1993 - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.

RESOLUÇÃO Nº 51, DE 1977

Art. 1º A Resolução nº 30, de outubro de 1972 (Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados), passa a vigorar com as seguintes alterações:

...............................................................................................................

“Art. 28. .................................................................................................

...............................................................................................................

Acrescente-se o seguinte § 9º, renumerando-se os demais:

§ 9º À Comissão do Interior compete opinar sobre: 

a) desenvolvimento regional e organização municipal; 

b) áreas metropolitanas e urbanização; 

c) migrações internas; 

d) territórios federais; 

e) saneamento básico; 

f) beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas e inun-
dações;
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g) irrigação; 

h) assistência às populações atingidas por calamidades públicas; 

i) assistência ao índio;

 j) habitação.

.............................................................................................................”

RI/1978

Art. 23. As comissões permanentes são:

...............................................................................................................

IX - Comissão do Interior;

...............................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 9º À Comissão do Interior compete opinar sobre: 

a) desenvolvimento regional e organização municipal; 

b) áreas metropolitanas e urbanização; 

c) migrações internas; 

d) territórios federais; 

e) saneamento básico;

 f) beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas e inun-
dações;

 g) irrigação; 

h) assistência às populações atingidas por calamidades públicas; 

i) assistência ao índio; 

j) habitação;

 l) sistema fundiário.

....................................................................................................
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Comissão de Justiça Civil

Criação

Nomeação (Sessão de 6-5-1828
Nomeação (Sessões Ordinárias em maio de 1832) RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver   Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (1891, 1899)
Comissão de Justiça Civil e Criminal (1831, 1854)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

SESSÃO DE 6 MAIO DE 1828

ORDEM DO DIA

Passou-se à nomeação de comissões, principiando pela de Justiça Civil 
e Criminal.

O sr. Vasconcellos - Parecia-me que essa Comissão se devia dividir em 
duas; isto é, uma de Justiça Criminal e outra de Justiça Civil. Essa Comissão 
tem um expediente imenso, e de certo não se dividindo não poderá vencer 
tanto trabalho.

“Que haja duas comissões de Justiça, uma civil, e outra criminal - Vascon-
cellos.”

Foi apoiada.

.....................................................................................................................
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Posta a votos, a matéria foi aprovada, decidindo-se que cada uma destas 
comissões fosse de cinco membros.

Procedeu-se à nomeação, e saíram para a de Justiça Civil, os Srs. Miran-
da Ribeiro, com 47 votos, Augusto da Silva, com 43, Silva Telles, com 43, Cruz 
Ferreira, com 27, Dormund, com 20; e para a de Justiça Criminal, os Srs. Al-
meida Torres, com 29 votos, Deos e Silva, com 24, Almeida Albuquerque, com 
24, Corrêa Pacheco, com 23, e Vasconcellos, com 21.

.....................................................................................................................

SESSÕES ORDINÁRIAS DE MAIO DE 1832 (*)

COMISSÕES

.....................................................................................................................

Justiça civil - Os Srs. Muniz Barreto - 23, Rebouças, 16, Miranda Ribeiro, 
13.

.............................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

de Justiça Civil; ...........................................................................................

......................................................................................................................

(*) Sessão de 4 de maio - conforme Livro de Atas das Sessões, vol. 1º.
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Comissão de Justiça Civil e Criminal

Criação

RI/1831 (art. 36)RI/1854 (art. 36)

Substituição

ver   Comissão de Justiça Civil (1832, 1861)
Comissão de Justiça Criminal (1832, 1861)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal;
1828 - Comissão de Justiça Civil;
1828 - Comissão de Justiça Criminal;
1891, 1899 -- Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

.....................................................................................................................

de Justiça Civil e Criminal; .........................................................................

.....................................................................................................................

RI/1854

Art. 36. São as comissões permanentes da casa:.

.............................................................................................................................

de Justiça Civil e Criminal; .................................................................................

.............................................................................................................................
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Comissão de Justiça Criminal

Criação

Nomeação (Sessão de 6-5-1828)
Nomeação (Sessões Ordinárias de maio de 1832)RI/1861 (art. 36)

Substituição
ver   Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (1891, 1899)
Comissão de Justiça Civil e Criminal (1831, 1854

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

SESSÃO DE 6 MAIO DE 1828

ORDEM DO DIA

Passou-se à nomeação de comissões, principiando pela de Justiça Civil 
e Criminal.

O Sr. Vasconcellos - Parecia-me que essa Comissão se devia dividir em 
duas; isto é, uma de Justiça Criminal e outra de Justiça Civil. Essa Comissão 
tem um expediente imenso, e de certo não se dividindo não poderá vencer 
tanto trabalho.

“Que haja duas comissões de Justiça, uma civil, e outra criminal - Vascon-
cellos.”

Foi apoiada.

......................................................................................................................

Posta a votos, a matéria foi aprovada, decidindo-se que cada uma destas 
comissões fosse de cinco membros.
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Procedeu-se à nomeação, e saíram para a de Justiça Civil, os Srs. Miran-
da Ribeiro, com 47 votos, Augusto da Silva, com 43, Silva Telles, com 43, Cruz 
Ferreira, com 27, Dormund, com 20; e para a de Justiça Criminal, os Srs. Al-
meida Torres, com 29 votos, Deos e Silva, com 24, Almeida Albuquerque, com 
24, Corrêa Pacheco, com 23, e Vasconcellos, com 21.

......................................................................................................................

SESSÕES ORDINÁRIAS DE MAIO DE 1832 (*)

COMISSÕES

.............................................................................................................................

Justiça Criminal - Os Srs. Miranda Ribeiro - 32, Dr. Moura - 32, Honório Her-
meto - 26.

.............................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

.............................................................................................................................

de Justiça Criminal; ...........................................................................................

.............................................................................................................................

 (*) Sessão de 5 de maio - Conforme Livro de as das Sessões de 1832, vol. 1º.
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Comissão de Legislação e Justiça Civil e Criminal

Criação

Eleição (Sessão de 9-5-1823)

Alteração

RI/1826 (art. 37)

Substituição

ver  Comissão de Justiça Civil e Criminal (1831, 1854)

HISTÓRICO

1828, 1832, 1861 - Comissão de Justiça Civil;
1828, 1832, 1861 - Comissão de Justiça Criminal;
1891, 1899 - Comissão de Constituição, Legislação e Justiça;
1893 - Comissão de Constituição, Legislação e de Justiça;
1904 - Comissão de Constituição e de Justiça;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;
2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

SESSÃO DE 9 DE MAIO DE 1823

Passou-se à ordem do dia; e começando-se pela Comissão de legislação, 
resolveu-se que fosse de sete membros; e procedendo-se à votação saíram 
eleitos os Srs. Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, José Antonio da Silva 
Maia, D. Nuno Eugêncio de Locio, Bernardo José da Gama, José Teixeira da 
Fonseca e Vasconcellos, Estevão Ribeiro de Rezende e João Antonio Rodri-
gues de Carvalho.

.....................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: .................................................

.....................................................................................................................
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de Legislação, Justiça Civil e Criminal;.. ...................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Legislação Participativa

Criação

Resolução nº 21/2001, modificando o RI/1989 (arts. 26, § 2º, 32 e 254)

Alteração

Resolução nº 20/2004 (arts. 2º, 4º) modificando o  RI/1989 (arts. 26, § 2º, 32 
e § único)

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2001

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulga a seguinte 
Resolução:

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar acrecido do seguinte inciso XVII:

“Art. 32.........................................................................................................

..............................................................................................................

XVII - Comissão de Legislação Participativa:

a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associa-
ções e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da 
sociedade civil, exceto partidos políticos;

b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de enti-
dades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencio-
nadas na alínea a.”

........................................................................................................

Art. 2º. O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26. ......................................................................................................

...............................................................................................................

§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de 
mais de uma Comissão, exceto quando uma das comissões for a da Amazônia 
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e de Desenvolvimento Regional, a de Direitos Humanos ou a de Legislação 
Participativa.”

...............................................................................................................

Art. 3º. O art. 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda ser exercida 
mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres 
técnicos, de exposições e propostas oriundas de entidade científicas e cultu-
rais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a do inciso XVII do 
art. 32.

§ 1º As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto no 
inciso I do artigo 253, receberem parecer favorável da Comissão de Legisla-
ção serão transformadas em proposição legislativa de sua iniciativa, que será 
encaminhada à Mesa para tramitação.

§ 2º As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de Le-
gislação Participativa serão encaminhadas ao arquivo.

§ 3º Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão de Legislação 
Participativa, no que couber, as disposições regimentais relativas ao trâmite 
dos projetos de lei nas comissões.

§ 4º As demais formas de participação recebidas pela Comissão de Legis-
lação Participativa serão encaminhadas à Mesa para distribuição à Comissão 
ou comissões competentes para o exame do respectivo mérito, ou à Ouvidoria, 
conforme o caso.”

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada 
comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamen-
tais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização or-
çamentária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a 
que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.

.....................................................................................................................
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Art. 253 - As petições, reclamações ou representações de qualquer pes-
soa física ou jurídica contra ato ou omissão das autoridades e entidades públi-
cas, ou imputados a membros da casa, serão recebidos e examinadas pelas 
comissões ou pela Mesa, respectivamente, desde que:

I - encaminhadas por escrito, vedado o anonimato do autor ou auto-
res;

.............................................................................................................

Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda ser exercida atra-
vés do oferecimento de pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas 
de entidades científicas e culturais, de associações e sindicatos e demais ins-
tituições representativas.

Parágrafo único. A contribuição da sociedade civil será examinada por 
Comissão cuja área de atuação tenha pertinência com a matéria contida no 
documento recebido.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
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VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

....................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004.

Art. 2º. O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26.........................................................................................................

§ 2º. Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais 
de uma Comissão Permanente.”

.............................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a 
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

...............................................................................................................

XII - Comissão de Legislação Participativa:

a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associa-
ções e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da 
sociedade civil, exceto Partidos Políticos;

b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de enti-
dades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencio-
nadas na alínea a deste inciso.”

........................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”
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Comissão de Legislação Social

Criação

RI/1934 (arts. 25 e 54)

Alteração

RI/1949 (arts. 23, VI e 27, § 5º)
RI/1955 (arts. 24, VI e 28, § 6º)

Substituição

ver  Comissão de Trabalho e Legislação Social (1972)

HISTÓRICO

1985 - Comissão do Trabalho;
1989 - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

.....................................................................................................................

7ª, Legislação Social;

.....................................................................................................................

Art. 54 À Comissão de Legislação Social compete opinar sobre todos os 
assuntos atinentes à organização do trabalho, relações entre este e o capital, 
e assistência para os trabalhadores.

.....................................................................................................................

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

VI - Comissão de Legislação Social;

............................................................................................................,
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Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 5º À Comissão de Legislação Social compete opinar sobre os assuntos 
referentes à organização do trabalho, relações entre este e o capital e previ-
dência social.

......................................................................................................................

RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

VI - de Legislação Social;

....................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 6º À Comissão de Legislação Social compete opinar sobre os assuntos 
referentes à organização do trabalho, relações entre este e o capital e previ-
dência social, direito do trabalho e política social.

.....................................................................................................................
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Comissão de Marinha e Guerra

Criação

Nomeação (Sessões de 12-5 e 4-6-1823

Alteração
RI/1826 (art. 37)
RI/1920 (arts.137, 172, e 175, § 3º)
Extinção

A partir do RI/1934

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 1823

O Sr. Presidente declarou que a ordem do dia era a continuação da no-
meação das comissões (...).

.....................................................................................................................

Seguiu-se à de Marinha e Guerra, e saíram eleitos os Srs. Couto Reis, 
Chagas Santos e Toledo Rendon.

.....................................................................................................................

SESSÃO DE 4 DE JUNHO DE 1823

Seguiu-se a nomeação do membro que faltava para a Comissão de Mari-
nha e Guerra; e saiu eleito o Sr. Nogueira da Gama com 29 votos.

.....................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: 

.....................................................................................................................

da Marinha e Guerra;

 ..................................................................................................................
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RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

7ª, Marinha e Guerra;

.....................................................................................................................

Art. 172. À Comissão de Marinha e Guerra compete manifestar-se sobre 
as propostas do Poder Executivo de fixação de forças de terra e de mar e so-
bre todos os assuntos que interessem às forças armadas.

.....................................................................................................................

Art. 175. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação.

.....................................................................................................................

§ 3º À Comissão de Marinha e Guerra caberá a redação final dos projetos 
de fixação de forças.

.....................................................................................................................
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Criação

Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando o RI/1989 (art. 32 e § único)

HISTORICO

1989 - Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente;
1996 - Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Sustentável.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.............................................................................................................

XIII - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

a) política e sistema nacional do meio ambiente; direito ambiental; 
legislação de defesa ecológica;

b) recursos naturais renováveis; flora, fauna e solo; edafologia e 
desertificação;

c) desenvolvimento sustentável.

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 com-
petência 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 as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
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§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão dos Meios e Modos para a 
Lenta Extinção da Escravatura

Criação

Ri/1831 (Art. 36)

Extinção

A Partir do Ri/1854

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ..................................

.....................................................................................................................

dos meios e modos para a lenta extinção da Escravatura, .......................

.....................................................................................................................
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Comissão de Minas e Bosques

Criação

Nomeação (Sessão de 29-8-1823)

Alteração
RI/1826 (art. 37)
RI/1831 (art. 36)
Substituição

ver  Comissão de Agricultura, Minas e Bosques (1861)

HISTÓRICO

1963 - Comissão de Minas e Energia.

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 1823

Seguiu-se a 2ª parte da ordem do dia, isto é, a nomeação dos membros 
da Comissão de Minas e Bosques.

O Sr. Gouvêa requereu que se declarasse se para esta Comissão se dis-
pensava que se votasse nos membros da Comissão de constituição.

O Sr. Presidente propôs à assembléia. - Venceu-se que sim.

Perguntou depois de quantos membros constaria a Comissão, resolveu-
se que fosse cinco.

Procedeu-se à votação, e saíram eleitos os Srs. Andrada e Silva com 61 
votos. - Câmara com 61. - Ribeiro de Andrada com 44. - Silveira Mendonça 
com 32. - Ferreira França com 24.

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: ..................................................

.....................................................................................................................

das Minas e Bosques, ...............................................................................

.....................................................................................................................
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RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

.....................................................................................................................

de Minas e Bosques; ..................................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Minas e Energia

Criação

Resolução nº 18/1963 (arts. 1º, IX, e 8º)

Alteração
RI/1972 (arts. 23, IX, e 28, § 9º)
RI/1989 (art.32, X e parágrafo único) 
Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)
Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando o  RI/1989 (art. 32, § único)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Minas e Bosques;
1963 - Comissão de Minas e Energia.

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1963

Art. 1º. Passam a ser as seguintes as comissões permanentes da Câma-
ra:

.....................................................................................................................

IX - Comissão de Minas e Energia;

.....................................................................................................................

Art. 8º. À Comissão de Minas e Energia compete opinar sobre todos os 
assuntos relativos às riquezas minerais do país, respectiva pesquisa e explo-
ração; à energia, em geral, sob todas as suas formas, inclusive energia nuclear 
e assuntos correlatos; ao sistema de águas, seu aproveitamento e distribuição; 
à concessão, caducidade, intervenção, encampação e desapropriação de ser-
viços que explorem energia elétrica e fornecimento de água para consumo ou 
transformem produtos minerais. Cabe-lhe também pronunciar-se sobre os as-
suntos referentes à atividade das entidades e sociedades de economia mista 
que cuidam de problemas de minas e energia.

.....................................................................................................................
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RI/1972

Art.23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

IX - Comissão de Minas e Energia;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 9º. À Comissão de Minas e Energia compete opinar sobre assuntos e 
proposições que versem sobre: 

a) recursos minerais e energéticos, qualquer que seja a sua forma, 
inclusive energia nuclear e problemas correlatos, sua pesquisa e ex-
ploração; 

b) sistema de águas, seu aproveitamento e distribuição; 

c) concessão, caducidade, encampação e desapropriação de servi-
ços que explorem as riquezas minerais; 

d) empresas públicas e privadas, autarquias e sociedades de econo-
mia mista que exerçam atividades relacionadas com minas e ener-
gia.

.....................................................................................................................

RI/1989

Art. 32. São as seguintes das comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

...............................................................................................................

X - Comissão de Minas e Energia:

a) políticas e modelos mineral e energético brasileiros;

b) a estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores 
 mineral e energético;

c) fontes convencionais e alternativas de energia;

d) pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos;
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e) formas de acesso ao bem mineral; empresas de mineração;

f) política e estrutura de preços de recursos energéticos;

g) comercialização e industrialização de minérios;

h) fomento à atividade mineral;

i) regime jurídico dos bens minerais e dos recursos energéticos;

j) gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos; regime 
jurídico de águas públicas e particulares;

....................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
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VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
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refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 4º. O art. 32 do regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“..............................................................................................................

XIV - Comissão de Minas e Energia;

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”
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Comissão dos Negócios Eclesiásticos

Criação

RI/1831 (art. 36)

Extinção

A partir do RI/189

HISTÓRICO

1823 - Comissão Eclesiástica.

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

.....................................................................................................................

dos Negócios Eclesiásticos, .......................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Obras Públicas

Criação
Indicação, Parecer e Eleição (Sessões de 10, 11 e 12-5-1854)
RI/1920 (arts137 e 173)
RI/1936 (arts. 25 e 56)
Alteração

RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver: Comissão de Obras Públicas e Colonização (1891)

HISTÓRICO

1904 - Comissão de Obras Públicas e Viação;
1934 - Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação.

SESSÃO EM 10 DE MAIO DE 1854

O Sr. F. Octaviano - Tenho de submeter à consideração da casa uma 
indicação reformando disposições regimentais acerca da nomeação de comis-
sões. A experiência tem condenado  por estéreis e mesmo por inúteis algumas 
delas, que aliás nos roubam o tempo das primeiras sessões com uma vota-
ção ociosa. Por exemplo, a Comissão de petições que utilidade nos presta? A 
mesa se tem sempre encarregado de dar direção às diferentes petições que 
vêm à casa, e segunda a natureza delas, as envia para aquela das comissões 
existentes a que podem pertencer.

Outra Comissão que foi também criada ocasionalmente, e que depois se 
arrolou entre as permanentes, é a de exame do tesouro, nulificada pela nova 
organização daquele tribunal.

Enquanto porém existem essas duas comissões que acabo de apontar, 
nos falta uma, que muito necessária se torna, e vem a ser a de Obras Públi-
cas. Hoje que o país é chamado para esse terreno, para os melhoramentos 
materiais, não tem a Câmara dos Srs. Deputados uma Comissão especial que 
dele trate.
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A minha indicação se refere a estes tópicos.

Vem à mesa, lê-se e é remetida à Comissão de polícia a seguintes indi-
cação:

“Indico a nomeação de uma Comissão permanente de  Obras Públicas, 
sendo suprimidas as de petições e de exame do tesouro”.

“Paço da Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1854 - F. Octaviano.”

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1854

Lê-se o seguinte parecer:

“A mesa, a quem foi presente a indicação do Sr. F. Octaviano para a cria-
ção de uma Comissão permanente de  Obras Públicas e supressão das de pe-
tições e exame do tesouro é de parecer que se adote a referida indicação em 
ambas as suas partes; por isso que considera inútil a Comissão de petições, e 
entende que pode bem dispensar-se a de exame do tesouro, reservando-se a 
nomeação desta para quando a Câmara julgar conveniente; é mais de parecer 
que se suprima a Comissão de Minas e Bosques, cujas funções serão exerci-
das pela de agricultura.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 11 de maio de 1854. - Visconde de 
Baependy. - Francisco de Paula Cândido. - Antônio José Machado. - F. X. Paes 
Barreto. - J. F. Pereira Jorge.”

O Sr. Ferraz pede que a votação deste parecer seja por partes, visto ter 
ele de votar pela permanência da Comissão de Exame do Tesouro.

Posto a votos o parecer por partes, é aprovado em todas, menos na que 
suprime a Comissão de Exame do Tesouro.

.....................................................................................................................

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 1854

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

CONTINUAÇÃO DA ELEIÇÃO DE COMISSÕES
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Comissão de Obras Públicas (59 cédulas)

Os Srs. Araújo Lima, 27 votos;  F. Octaviano, 25, e Barreto Pedroso, 22.

...................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

.............................................................................................................................

de Obras Públicas; ............................................................................................

.............................................................................................................................

RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

8ª, Obras Públicas;

.....................................................................................................................

Art. 173. À Comissão de Obras Públicas compete o estudo de todas as 
questões relativas às obras e viação públicas e à concessão a particulares de 
construção, uso e gozo das mesmas.

.....................................................................................................................

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

9ª, Obras Públicas;

.....................................................................................................................

Art. 56. À Comissão de Obras Públicas compete o estudo de todas as 
questões relativas às  Obras Públicas e à concessão de construção, uso e 
gozo das mesmas.

......................................................................................................................



240

Comissão de Obras Públicas e Colonização

Criação

RI/1891(art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Obras Públicas e Viação (1904)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Colonização, Civilização e Catequização dos Índios;
1826 - Comissão de Colonização, Catequese e Civilização dos Índios;
1829, 1836, 1861 - Comissão de Estatística, Colonização, Catequese e Civili-
zação dos Índios;
1831 - Comissão de Catequese, Colonização e Civilização dos Índios;;
1854, 1920, 1936 - Comissão de Obras Públicas;
1934 - Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação.

RI/1891

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

8ª, de Obras Públicas e Colonização;

.....................................................................................................................
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Comissão  de Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Criação

RI/1934 (arts. 25 e 53)

Substituição

ver   Comissão de Obras Públicas (1936)
Comissão de Transportes e Comunicações (1936)

HISTÓRICO

1854, 1920 - Comissão de Obras Públicas;
1891 - Comissão de Obras Públicas e Colonização;
1904 - Comissão de Obras Públicas e Viação;
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1972 - Comissão de Transportes;
1972 - Comissão de Comunicações;
1989 - Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Inte-
rior;
1993 - Comissão de Viação e Transportes.

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

.....................................................................................................................

8ª, Obras Públicas, Transportes e Comunicações;

.....................................................................................................................

Art. 53. À Comissão de Obras Públicas, Transportes de Comunicações 
compete o estudo de todas as questões relativas às  Obras Públicas e à con-
cessão a particulares de construção, uso e gozo das mesmas; vias de trans-
portes e comunicações, correios e telégrafos.

.....................................................................................................................
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Comissão de Obras Públicas e Viação

Criação

RI/1904 (art. 50)

Substituição

ver  Comissão de Obras Públicas (1920)

HISTÓRICO

1854 - Comissão de Obras Públicas;
1891 - Comissão de Obras Públicas e Colonização;
1934 - Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação;
1936 - Comissão de Obras Públicas.
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1989 - Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Inte-
rior;
1993 - Comissão de Viação e Transportes.

RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

11ª, Obras Públicas e Viação;

.....................................................................................................................
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Comissão de Orçamento

Criação

RI/1870 (art.36)
RI/1934 (arts. 25, 49, e 55, § 2º)
Resolução nº 18/1963 (arts. 1º, X e 5º), modificando o  RI/1959(art. 28)

Substituição

A Comissão de Finanças, de 1904 a 1933, incorporou as atribuições da Comis-
são de Orçamento.
ver  Comissão de Finanças e Orçamento (1935)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Primeira Comissão do Orçamento (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão do Orçamento (Ministérios do Império, Justi-
ça e Estrangeiros)
1839, 1861 - Terceira Comissão de Orçamento (Ministério da Marinha e Guer-
ra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda;
1861 - Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

RI/1870

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

e Orçamento; .........................................................................................

.....................................................................................................................
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RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

......................................................................................................................

9ª, Orçamento;

.....................................................................................................................

Art. 49. À Comissão de Orçamento compete emitir parecer sobre a pro-
posta de Orçamento remetida pelo Presidente da República ou, na sua falta, 
organizar o projeto de lei orçamentária, sobre a base da anterior, assistindo o 
plenário em todas as fases da elaboração orçamentária.

.....................................................................................................................

Art. 55. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação, salvo o disposto nos §§ 
seguintes:

.....................................................................................................................

§ 2º Os projetos de leis orçamentárias serão redigidos pela Comissão de 
Orçamento.

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 1963

Art. 1º. Passam a ser as seguintes as comissões permanentes da Câma-
ra:

.....................................................................................................................

X - Comissão de Orçamento;

..............................................................................................................

Art. 5º. A competência da Comissão de Orçamento é a que lhe atribui o 
artigo 28, § 7º, letras d e e, do Regimento Interno, com a redação constante do 
artigo 2º da Resolução nº 12, de 1959.

.....................................................................................................................
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RI/1959

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 7º .............................................................................................................

d) proposta do orçamento remetida pelo Presidente da República, or-
ganizando, na falta dela, o Projeto de Lei orçamentária à base da 
anterior;

e) os projetos referentes à abertura de créditos de previsão orçamen-
tária, bem como os decorrentes da aplicação dos arts. 46 e 48 do 
Código de Contabilidade da União.

DECRETO N. 4.536 - DE 28 DE JANEIRO DE 1922

Organiza o Código de Contabilidade da União.

Art. 40. Os funcionários administrativos que praticarem, sem ordem escri-
ta dos ministros, atos contrários a tais leis, incorrerão, além da responsabilida-
de criminal, em multa de 200$ a 10:000$, que serão impostas pelo Tribunal de 
Contas e cobradas por meio de descontos da quinta parte dos vencimentos.

No caso de os haverem praticado por ordem escrita dos ministros, para 
se isentarem dessas multas, deverão os funcionários dar, dentro de oito dias, 
conhecimento do fato ao Tribunal de Contas, que procederá como julgar de 
direito, fazendo, em todo caso, comunicação deles ao Congresso Nacional.

.....................................................................................................................

Art. 46. O empenho da despesa não poderá exceder às quantias fixadas 
pelo Congresso Nacional (exceto no caso de pensões, vencimentos e per-
centagens marcados em lei, ajudas de custo, comunicações ou transportes 
necessários aos serviços públicos).

Parágrafo único. Embora haja crédito consignado no orçamento, as en-
comendas de material no estrangeiro, para qualquer Ministério só poderão ser 
feitas com prévia aquiescência do Ministério da Fazenda.

.....................................................................................................................

Art. 48. Os chefes de repartições que ordenarem fornecimento ou pres-
tação de serviços de custo excedente às quantias previamente fixadas pelo 
Congresso Nacional ficarão sujeitos às penalidades do art. 40, impostas pelo 
Tribunal de Contas por ocasião do exame das dívidas relacionadas.
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§ 1º No caso de necessidade impreterível, deverão solicitar autorização 
escrita do Ministério competente, que a dará, se julgar conveniente, nos mes-
mos papéis de que constarem a insuficiência dos créditos e a razão da des-
pesa.

§ 2º Nas penas do art. 40 incorrerá o funcionário que imputar a qualquer 
rubrica do orçamento despesa nela não compreendida, segundo as tabelas 
definitivas.

§ 3º É vedado aumentar os créditos votados com quaisquer recursos ou 
rendas dos serviços, inclusive multas, que constituirão renda eventual.

§ 4º Os chefes das contabilidades ministeriais, das dos Correios, Telégra-
fos e outros estabelecimentos industriais da União, enviarão ao Ministério da 
Fazenda e à Diretoria Central de Contabilidade da República, até o dia 5 de 
cada mês e sob as penas do art. 40, a relação das despesas empenhadas no 
mês anterior, de que tiverem conhecimento.

......................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 1959

Modifica dispositivos do Regimento Interno.

.....................................................................................................................

Art. 2º A letra e do § 6º do art. 28 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 28. ........................................................................................................

§ 6º ..............................................................................................................

e) os projetos referentes à abertura de créditos bem como os decor-
rentes da aplicação dos arts. 46 e 48 do Código de Contabilidade da 
União”.
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Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira

Criação

RI/1955 (arts. 24, VII e 28, § 7º)

Alteração

RI/1959 (arts. 24, VI e 28, § 6º)
Resolução nº 71/1962 (arts. 11, 12 e 13)

Substituição

ver  Comissão de Orçamento (1963)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Primeira Comissão do Orçamento (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão do Orçamento (Ministérios do Império, Justi-
ça e Estrangeiros);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Orçamento (Ministério da Marinha e Guer-
ra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda;
1861 - Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas;
1870, 1934 - Comissão de Orçamento
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1972 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas.

RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................
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VII - de Orçamento e Fiscalização Financeira;

......................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 7º À Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira compete opinar 
sobre a prestação de contas do Presidente da República, os atos do Tribunal 
de Contas e os assuntos atinentes à fiscalização da administração da União; 
sobre a proposta do Orçamento remetida pelo Presidente da República, ou na 
falta dele, organizar o projeto de lei orçamentária, à base da anterior; e sobre 
a abertura de créditos.

RI/1959

Art. 24. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

VI - de Orçamento e Fiscalização Financeira;

....................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 6º. À Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira compete opinar 
sobre:

a) prestação de contas do Presidente da República;

b) atos do Tribunal de Contas;

c) assuntos atinentes à fiscalização da administração da União;

d) proposta do orçamento remetida pelo Presidente da República, 
organizando, na falta dela, o Projeto de Lei orçamentária à base 
da anterior;

e) os projetos referentes à abertura de créditos de previsão orça-
mentária, bem como os decorrentes da aplicação dos arts. 46 e 
48 do Código de Contabilidade da União.
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Competem, ainda, à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 
as providências contidas no Capítulo IV do Título V do Regimento Interno so-
bre os projetos de que trata este artigo.

TÍTULO V

DAS DELIBERAÇÕES

CAPÍTULO IV

DA REDAÇÃO FINAL

Art. 154. Ultimada a fase de votação, em discussão única, ou em segunda 
discussão, será o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à 
Comissão de Redação para a redação final, na conformidade do vencido, com 
a apresentação, se necessário, de emendas de redação.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos de lei orçamentária 
e os de sua retificação, os de crédito suplementar, e sobre tomada de contas 
do Presidente da República, enviados, para redação final, à Comissão de Or-
çamento e Fiscalização Financeira; de fixação das Forças Armadas, enviados 
à Comissão de Segurança Nacional; de assuntos relativos à economia e de 
Códigos, mandados às respectivas comissões permanentes ou Especiais.

.....................................................................................................................

Art. 175. Incumbe à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 
opinar sobre o processo de tomada de contas do Presidente da República, à 
vista do parecer prévio, ou relatório do Tribunal de Contas.

§ 1º Se, decorridos sessenta dias da inauguração dos trabalhos da Câ-
mara, não houver esta recebido a prestação de contas do Presidente da Re-
pública (Constituição, art. 77, § 4º), a Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira dará parecer sobre o relatório do exercício anterior, apresentado 
pelo Tribunal de Contas, e aguardará, para pronunciamento definitivo, a orga-
nização das contas, que deverá ser feita por uma Comissão Especial compos-
ta de nove membros (Constituição, art. 59, nº II).

§ 2º No caso de haver prestação de contas, o Relator designado terá o 
prazo de sessenta dias para apresentar parecer. Se dentro do prazo referido 
no artigo anterior, o Relator não tiver apresentado o seu parecer, passará a 
ser contado um prazo de quinze dias para o Revisor, e, na falta deste, de mais 
quinze para o Presidente da Comissão. Não sendo aceito o voto do Relator, 
será designado novo Relator que terá o prazo de vinte e cinco dias para a 
redação do vencido.
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§ 3º Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas, os prazos do 
parágrafo anterior serão respectivamente, de vinte, de três e cinco dias, res-
pectivamente.

Art. 176. Logo que chegue à Câmara, em qualquer hora de sessão, o 
processo de prestação de contas, a Mesa, independentemente de leitura no 
Expediente, mandará publicar, dentre as suas peças, o balanço geral das con-
tas da União, organizado pela Contadoria Geral da República e o parecer do 
Tribunal de Contas, com o confronto entre as cifras constantes do balanço e as 
consignadas na sua escrituração. Em seguida dentro no prazo máximo de oito 
dias, balanço e parecer serão distribuídos, em avulsos, aos Deputados.

§ 1º Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos avul-
sos, ficará a matéria no Ordem do dia aguardando pedidos de informação à 
Comissão.

§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e os pedidos 
de informações, dentro de quarenta e oito horas subseqüentes, mandados à 
publicação pelo Presidente, depois de classificados.

§ 3º O Presidente remeterá, em seguida, o parecer às emendas e os 
pedidos de informações à Comissão, que os devolverá, dentro de quinze dias, 
acompanhados de seu parecer, com os esclarecimentos solicitados.

§ 4º Este parecer será publicado e distribuído em avulsos, no prazo má-
ximo de oito dias.

§ 5º Quarenta e oito horas após a publicação, o parecer, com emendas, 
será incluído novamente na Ordem do Dia, para discussão única.

§ 6º A Comissão, poderá, por intermédio do seu Presidente, requerer ao 
Presidente da Câmara a prorrogação, por mais dois dias improrrogáveis, do 
prazo do art. 3º para a apresentação de parecer às emendas.

§ 7º Terminada a votação, voltarão os papéis à Comissão de Orçamento 
e Fiscalização Financeira para a redação final.

§ 8º Se não for aprovada pelo plenário a prestação de contas, ou parte des-
sas contas, será todo o processo, ou parte referentes às contas impugnadas, 
remetido à Comissão de Constituição de Justiça, para que, em parecer, que 
concluirá por projeto de resolução, indique as providências a serem tomadas 
pela Câmara.

§ 9º Se a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira concluir 
propondo a punição dos culpados, a respectiva proposição, se aprovada pelo 
plenário, deverá ser enviada à Comissão de Constituição e Justiça para esta-
belecer as providências que devam ser postas em prática.
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DECRETO N. 4.536 - DE 28 DE JANEIRO DE 1922

Organiza o Código de Contabilidade da União.

Art. 40. Os funcionários administrativos que praticarem, sem ordem escri-
ta dos ministros, atos contrários a tais leis, incorrerão, além da responsabilida-
de criminal, em multa de 200$ a 10:000$, que serão impostas pelo Tribunal de 
Contas e cobradas por meio de descontos da quinta parte dos vencimentos.

No caso de os haverem praticado por ordem escrita dos ministros, para 
se isentarem dessas multas, deverão os funcionários dar, dentro de oito dias, 
conhecimento do fato ao Tribunal de Contas, que procederá como julgar de 
direito, fazendo, em todo caso, comunicação deles ao Congresso Nacional.

.....................................................................................................................

Art. 46. O empenho da despesa não poderá exceder às quantias fixadas 
pelo Congresso Nacional (exceto no caso de pensões, vencimentos e per-
centagens marcados em lei, ajudas de custo, comunicações ou transportes 
necessários aos serviços públicos).

Parágrafo único. Embora haja crédito consignado no orçamento, as en-
comendas de material no estrangeiro, para qualquer Ministério só poderão ser 
feitas com prévia aquiescência do Ministério da Fazenda.

.....................................................................................................................

Art. 48. Os chefes de repartições que ordenarem fornecimento ou pres-
tação de serviços de custo excedente às quantias previamente fixadas pelo 
Congresso Nacional ficarão sujeitos às penalidades do art. 40, impostas pelo 
Tribunal de Contas por ocasião do exame das dívidas relacionadas.

§ 1º No caso de necessidade impreterível, deverão solicitar autorização 
escrita do Ministério competente, que a dará, se julgar conveniente, nos mes-
mos papéis de que constarem a insuficiência dos créditos e a razão da des-
pesa.

§ 2º Nas penas do art. 40 incorrerá o funcionário que imputar a qualquer 
rubrica do orçamento despesa nela não compreendida, segundo as tabelas 
definitivas.

§ 3º É vedado aumentar os créditos votados com quaisquer recursos ou 
rendas dos serviços, inclusive multas, que constituirão renda eventual.

§ 4º Os chefes das contabilidades ministeriais, das dos Correios, Telégra-
fos e outros estabelecimentos industriais da União, enviarão ao Ministério da 
Fazenda e à Diretoria Central de Contabilidade da República, até o dia 5 de 
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cada mês e sob as penas do art. 40, a relação das despesas empenhadas no 
mês anterior, de que tiverem conhecimento.

.....................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1946

Art. 59. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

.....................................................................................................................

II - a iniciativa da tomada de contas do Presidente da República, me-
diante designação de Comissão especial, quando não foram apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legis-
lativa.

.....................................................................................................................

Art. 77. Compete ao Tribunal de Contas:

.....................................................................................................................

§ 4º O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de sessenta dias, 
sobre as contas que o Presidente da República deverá prestar anualmente ao 
Congresso Nacional. Se elas não lhe forem enviadas no prazo da lei, comu-
nicará o fato ao Congresso Nacional para os fins de direito, apresentando-lhe, 
num e noutro caso, minucioso relatório do exercício financeiro encerrado.

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1962

Art. 1º. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar 
com as modificações constantes da presente Resolução.

.....................................................................................................................

Art. 11. À Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, além das 
atribuições que lhe são conferidas no Regimento vigente, compete opinar so-
bre a proposta de orçamento remetida pelo Presidente do Conselho de Minis-
tros e sobre a prestação de contas por ele enviada.

Art. 12. Incumbe à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 
opinar sobre o processo de tomada de contas do Presidente do Conselho de 
Ministros, obedecidas as normas previstas nos artigos 175 e 176 do Regi-
mento vigente se decorridos 60 dias de abertura da Câmara não houver esta 
recebido aquela prestação.
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Art. 13. Na elaboração orçamentária e ao opinar sobre as contas do Pre-
sidente do Conselho de Ministros, a Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira funcionará com suas turmas reunidas.

.....................................................................................................................
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Comissão de Pensões e Contas

Criação

RI/1893 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Tomada de Contas (1904)

HISTÓRICO

1831 - Comissão de Pensões e Ordenados;
1870 - Comissão de Contas.

RI/1893

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

8ª, pensões e contas;

.....................................................................................................................
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Comissão de Pensões e Ordenados

Criação

RI/1831 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Pensões e Contas (1893)

Extinção

A partir do RI/1891

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ................................

.....................................................................................................................

de Pensões e Ordenados, .......................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Petições

Criação

Nomeação e Atribuições (Sessões de 7 e 17-5-1823
RI/1854 (art. 36)

Alteração

RI/1826 (Art. 37)
RI/1831 (Art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Petições e Poderes (1891)

Extinção

Indicação e Parecer (Sessões de 10 e 11-5-1854)

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1823

O Sr. Presidente - Entendo que se deve passar à nomeação das comis-
sões (...)

O Sr. Secretário França - Como se segue agora a Comissão de petições, 
digo que me parece que deve ser de cinco membros. - Decidiu-se que sim.

.....................................................................................................................

Procedeu-se logo à votação para a Comissão de petições, e saíram elei-
tos os Srs. D. Nuno Eugênio de Locio, José Teixeira da Fonseca Vasconcellos, 
Estevãm Ribeiro de Rezende, Caetano Maria Lopes Gama e Lúcio Soares 
Teixeira de Gouvêa.

.....................................................................................................................

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 1823:

O Sr. Moniz Tavares - Sr. Presidente, creio que será muito convenien-
te que a assembléia decida que pode a Comissão de petições deferir a elas 
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dizendo - não tem lugar - ou - não pertence à assembléia o conhecimento do 
negócio - porque desta maneira roubam-nos o tempo que nos é tão preciso 
para o desempenho dos nossos deveres; quanto mais que, a exceção de algu-
ma inJustiça notória, desejaria que não tomássemos conhecimento de casos 
particulares. Requeiro, pois, que se tome isto em consideração, resolvendo-se 
que a Comissão de petições fique com a faculdade de deferir aos requerimen-
tos que não pertencem à assembléia.

O Sr. Teixeira de Gouvêa - Como membro da Comissão de petições tam-
bém requeiro que se ponha a votos o que propõe o Sr. Muniz Tavares, porque 
não desejamos ultrapassar nossos limites, antes queremos ter um raia que nos 
marque até onde chegam as nossas atribuições.

O Sr. Alencar - Eu creio que uma das atribuições da Comissão de pe-
tições é julgar se a matéria pertence à assembléia, e neste caso dirigi-la à 
respetiva Comissão; e outra é rejetar o requerimento quando julga que não 
pertence à assembléia o conhecimento dele.

O Sr. Andrada Machado - Sou do mesmo parecer. O que é uma Comis-
são de petições? É a que dá direção às petições. As que não competem à as-
sembléia dá-lhe a direção dizendo - Não compete - Requeira ao governo, etc. 

- Se compete dá-lhe a direção - À Comissão tal.

O Sr. Araújo Lima - Eu oponho-me a que se dê essa autoridade à Comis-
são de petições.

O direito de petição é um direito que todo o governo livre deve proteger 
com desvelo, como um dos mais preciosos de que se pode gozar na sociedade 
civil, e portanto não devemos dificultá-lo ao cidadão. Quando este espera al-
guma decisão da assembléia não se satisfaz só com o juízo da Comissão que 
de fato não é o juízo da assembléia. Demais tendo a Comissão a faculdade 
de rejeitar in limine os requerimentos, poderá suceder muitas vezes que julgue 
não pertencer à assembléia queixas de algum cidadão contra empregados 
públicos sujeitos à responsabilidade; e é que eu julgo que devemos evitar.

Portanto, sou de opinião que a Comissão diga à assembléia que tal re-
querimento não pertence ao seu conhecimento por tais razões, e a assembléia 
decidirá, pois o juízo definitivo deve ser de assembléia e nunca da Comissão.

O Sr. Andrada Machado - Não me conformo com o parecer do ilustre 
preopinante. Aquela Comissão foi criada para facilitar o trabalho; e o que ela 
julgar que não pertence à assembléia é desnecessário que venha ser aqui 
decidido. A parte que se julgar lesada tem o recurso de mandar à mesa um 
segundo requerimento.

O Sr. Moniz Tavares - Ninguém aqui negou que o direito de petição deve 
ser protegido, nem isto se pode negar. O que se pretende é não gastarmos 
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tempo inutilmente: nós não estamos aqui para decidir questões particulares, 
mas para tratar do bem geral.

O Sr. Araújo Lima - Não se trata agora de casos particulares: tratamos de 
assinar as atribuições da Comissão de petições.

Quando um cidadão requer à assembléia, é porque julga que a ela per-
tence o conhecimento da matéria; se julga mal, nós o devemos decidir, e não 
a Comissão.

Nunca digamos que não nos devemos ocupar com negócios de particula-
res, porque estes negócios muitas vezes versam sobre os direitos inauferíveis 
do homem, que é da nossa obrigação guardar e defender. Dizer-se que pode 
requerer de novo e mandar a petição à mesa, é multiplicar os incômodos às 
partes, e até sucederá que muitas não usarão desse recurso por ignorar que 
lhe compete.

Quando falei em direito de petição não foi por que alguém aqui negasse 
esse direito, servi-me dele para corroborar a minha opinião e fundamentar o 
meu argumento. Julgo pois, como já disse, que a Comissão só deve dar ra-
zões, e a assembléia decidir.

O Sr. Alencar - Não se trata aqui de negar o direito de petição, o qual eu 
também confesso ser um dos mais preciosos que tem o cidadão. Ninguém 
duvidou desta verdade; trata-se tão somente de economizar o tempo para se 
poder atender a esse mesmo direito dos cidadãos.

Para que são feitas as comissões da assembléia? São, sem dúvida, para 
facilitar os trabalhos, e diminuir o tempo das deliberações; logo a Comissão 
das petições é feita para o mesmo fim, isto é, para dar o destino às petições, 
sem se roubar o tempo à assembléia.

Sendo, portanto, este o seu fim, está visto que é da sua própria atribui-
ção mandar ir embora as petições que não competem à assembléia, pois que 
jamais será possível distribuí-las pelas respectivas comissões, quando a sua 
matéria não é da nossa competência. Nisto não há prejuízo algum para os 
cidadãos, antes economizamos maios o tempo para podermos atender aos 
seus direitos.

Não é de crer, que a Comissão de petições escolhida dentre nós, despeça, 
por maldade ou por ignorância, petições que sejam de nossa competência; isto 
não é possível moralmente, mas suponhamos que sucede: não restam ainda 
aos cidadãos tantos meios de fazer chegar a sua petição ao conhecimento da 
assembléia? Não pode dirigir em carta fechado ao Sr. Presidente ou a qual-
quer dos Srs. Secretários; não pode mesmo entregá-la a mim ou a qualquer 
outro Sr. deputado?
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Sim, pode; isto é facílimo; nós somos do povo, vivemos com o povo, nos-
sas casas são doutros tantos particulares, não estão cercadas de guardas, so-
mos, pois, de pronto e fácil acesso a qualquer indivíduo, e portanto nunca as 
queixas de qualquer cidadão deixaram de chegar ao conhecimento da assem-
bléia, quando ele pense que a Comissão das petições não julgou boa a matéria 
da sua petição dizendo não competir à assembléia. Não há, pois, prejuízo 
algum. Isso mesmo foi o que eu vi praticar na cortes de Lisboa.

É, pois, da atribuição da Comissão de petições despedir aquelas que nos 
não competem; agora, porém, se lhe pretende restringir alguma, ou algumas 
de suas atribuições essenciais, a assembléia o pode fazer, mas eu o suponho 
desnecessário.

O Sr. Accioli - Não posso deixar de aprovar a opinião do Sr. Araújo Lima, 
porque nunca se dirá que perdemos tempo quando conhecermos da injustiça 
que se fizer a algum cidadão.

A assembléia dizendo sim ou não à vista do que expõe a Comissão, tem 
feito a sua obrigação. Se a constituição se não acabar em cinco meses, acaba-
se em seis; ademais o povo se irá desenganando que a assembléia não toma 
conhecimento de coisas pequenas e afetas aos outros poderes. Portanto, sou 
de parecer que se siga a opinião do Sr. Araújo Lima.

Outros Srs. Deputados fizeram ainda algumas breves reflexões sobre a 
matéria; e por fim decidiu a assembléia que a Comissão de petições, além da 
atribuição de mandar para as respectivas comissões os requerimentos sobre 
objetos do conhecimento da assembléia, tivesse a de dar o seu parecer sobre 
aqueles que julgasse não pertencerem à mesma assembléia. 

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: ..................................................

.....................................................................................................................

de Petições; ...............................................................................................

.....................................................................................................................

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

.....................................................................................................................

de Petições; ...............................................................................................
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RI/1854

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

Comissão de Petições, ...............................................................................

.....................................................................................................................

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 1854

O Sr. F. Octaviano - Tenho de submeter à consideração da casa uma indi-
cação reformando disposições regimentais acerca da nomeação de comissões. 
A experiência tem condenado  por estéreis e mesmo por inúteis algumas delas, 
que aliás nos roubam o tempo das primeiras sessões com uma votação ociosa. 
Por exemplo, a Comissão de petições que utilidade nos presta? A mesa se tem 
sempre encarregado de dar direção às diferentes petições que vêm à casa, e 
segunda a natureza delas, as envia para aquelas comissões existentes a que 
podem pertencer.

Outra Comissão que foi também criada ocasionalmente, e que depois se 
arrolou entre as permanentes, é a de exame do tesouro, nulificada pela nova 
organização daquele tribunal.

Enquanto porém existem essas duas comissões que acabo de apontar, 
nos falta uma, que muito necessária se torna, e vem a ser a de Obras Públi-
cas. Hoje que o país é chamado para esse terreno, para os melhoramentos 
materiais, não tem a Câmara dos Srs. Deputados uma Comissão especial que 
dele trate.

A minha indicação se refere a estes tópicos.

Vem à mesa, lê-se e é remetida à Comissão de polícia a seguinte- indi-
cação:

“Indico a nomeação de uma Comissão permanente de  Obras Públicas, 
sendo suprimidas as de petições e de Exame do Tesouro.

“Paço da Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1854 - F. Octaviano.”

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1854

Lê-se o seguinte parecer:

“A mesa, a quem foi presente a indicação do Sr. F. Octaviano para a cria-
ção de uma Comissão Permanente de  Obras Públicas e supressão das de pe-
tições e exame do tesouro é de parecer que se adote a referida indicação em 
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ambas as suas partes; por isso que considera inútil a Comissão de petições, e 
entende que pode bem dispensar-se a de exame do tesouro, reservando-se a 
nomeação desta para quando a Câmara julgar conveniente; é mais de parecer 
que se suprima a Comissão de Minas e Bosques, cujas funções serão exerci-
das pela de agricultura.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 11 de maio de 1854. - Visconde de 
Baependy. - Francisco de Paula Cândido. - Antônio José Machado. - F. X. Paes 
Barreto. - J. F. Pereira Jorge.”

O Sr. Ferraz pede que a votação deste parecer seja por partes, visto ter 
ele de votar pela permanência da Comissão de Exame do Tesouro.

Posto a votos o parecer por partes, é aprovado em todas, menos na que 
suprime a Comissão de Exame do Tesouro.

.....................................................................................................................
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Comissão de Petições e Poderes

Criação

RI/1891 (art. 36)

Substituição

ver: Comissão de Poderes (1920

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Poderes;

1823 - Comissão de Petições;

1829 - Comissão de Constituição e Poderes.

RI/1891

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

7ª, de Petições e Poderes:

.....................................................................................................................
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Comissão de Poderes

Criação
Nomeação (Sessão de 6-5-1823)
RI/1920 (arts.137 e 174)
Substituição

ver  Comissão de Petições e Poderes (1891)

Extinção

A partir do RI/1934

HISTÓRICO

1829 - Comissão de Constituição e Poderes.

SESSÃO DE 6 DE MAIO DE 1823

O Sr. Carneiro da Cunha - Eu posso afirmar que o Sr. Barros mandou 
entregar o seu diploma ao governo, e é natural que de lá fosse remetido a esta 
assembléia para tomar dele conhecimento a Comissão de poderes, e se o go-
verno o não remeteu pergunte-se-lhe o motivo deste procedimento

O Sr. Presidente propôs à assembléia se a Comissão devia dar o seu 
parecer sobre o diploma do Sr. Barros, e venceu-se que sim.

Suscitou-se depois a questão se esta verificação se faria pela Comissão 
já nomeada, ou se deveria nomear-se a que o regimento ordena, e disse:

O Sr. Costa Aguiar - Eu sou de voto que de modo nenhum se incumba a 
verificação de legalidade do diploma à Comissão que se nomeou simplesmen-
te para os nossos trabalhos preparatórios; trate-se já de nomear a que deve 
ficar permanente e encarregue-se logo de dar o seu parecer sobre o diploma.

O Sr. Andrada Machado - Queira V. Exa. propor se há de ser de três ou 
de sete membros.
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Feita a proposta, decidiu-se que fosse de três; e passando-se à votação 
saíram eleitos os Srs. Manoel Jacinto Nogueira da Gama, Antonio Carlos Ri-
beiro de Andrada, Estevão Ribeiro de Rezende.

.....................................................................................................................

RI/1920

Art.137. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

9ª, Poderes;

.....................................................................................................................

Art. 174. À Comissão de Poderes compete:

a) verificar os poderes dos Deputados eleitos para o preenchimento 
de vagas;

b) opinar, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, so-
bre a perda de mandato de Deputado.

....................................................................................................
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Comissão de Polícia

Criação

Eleição (Sessão de 10-5-1823) 
RI/1893 (art. 36)

Alteração

RI/1920 (arts.137, 166 e 175, § 1º)
RI/1921 (arts.133, 153 e 162, § 1º)

Substituição

ver  Comissão Executiva (1934)

HISTÓRICO

1826 - Comissão de Polícia e Inspeção da casa;
1831 - Comissão de Polícia da casa.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 1823

Passou à ordem do dia (...).

......................................................................................................................

Passou-se à de Polícia, de que são membros natos os Srs. presidente e 
secretários, e para  adjuntos à mesa saíram eleitos os Srs. José Custódio Dias, 
e Teixeira de Gouvêa.

.............................................................................................................................

RI/1893

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes

1ª, polícia;

.....................................................................................................................

RI/1920

.....................................................................................................................
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Art. 137. As comissões permanentes são doze:

1ª, Polícia;

......................................................................................................................

.Art. 166. À Comissão de Polícia compete, além das funções que lhe são 
atribuídas no capítulo - Da Mesa - e em outras disposições regimentais:

a) tomar todas as providências necessárias à regularidade dos traba-
lhos legislativos;

b) dirigir todos os serviços da Câmara, durante as sessões legislati-
vas e nos seus interregnos;

c) a polícia interna da Câmara;

d) propor à Câmara a nomeação dos funcionários da sua Secretaria;

e) promover os funcionários da Secretaria, nas vagas ocorrentes;

f) nomear o pessoal subalterno necessário ao serviço da Câmara;

g) assinar os títulos de nomeação dos funcionários da Câmara;

h) conceder licença, com ou sem vencimentos, aos funcionários da 
Câmara.

......................................................................................................................

Art. 175. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara, em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação.

§ 1º Compete à Comissão de Polícia a redação final dos projetos de reso-
lução da Câmara dos Deputados.

.....................................................................................................................

RI/1921

Art. 133. As comissões permanentes são doze:

1ª, Polícia;

.....................................................................................................................

Art. 153. À Comissão de Polícia compete, além das funções que lhe são 
atribuídas no capítulo - Da Mesa - e em outras disposições regimentais:

a) tomar todas as providências necessárias à regularidade dos traba-
lhos legislativos;
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b) dirigir todos os serviços da Câmara, durante as sessões legislati-
vas e nos seus interregnos;

c) a polícia interna da Câmara;

d) propor à Câmara a criação dos lugares necessários ao serviço de 
sua Secretaria;

e) propor à Câmara a nomeação dos funcionários da sua Secretaria;

f) promover os funcionários da Secretaria, nas vagas ocorrentes;

g) nomear o pessoal subalterno necessário ao serviço da Câmara;

h) assinar os títulos de nomeação dos funcionários da Câmara;

i) conceder licença, com ou sem vencimentos, aos funcionários da 
Câmara;

Parágrafo único. Nenhuma proposição, modificando os serviços da Secre-
taria da Câmara dos Deputados, ou as condições de seu pessoal, ainda mes-
mo que seja apresentada a projeto de lei orçamentária, poderá ser submetido 
à deliberação sem parecer da Comissão de Polícia.

.....................................................................................................................

Art. 162. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara, em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação.

§ 1º Compete à Comissão de Polícia a redação final dos projetos de reso-
lução da Câmara dos Deputados.

.....................................................................................................................
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Comissão de Polícia da casa

Criação

RI/1831 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Polícia (1893)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Polícia;
1826 - Comissão da Polícia e Inspeção da casa;
1934 - Comissão Executiva.

RI/1831

Art. 36. São as comissões permanentes da casa: ...................................

.....................................................................................................................

da Polícia da casa, ....................................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão da Polícia e Inspeção da casa

Criação

RI/1826 (art. 37)

Substituição

ver  Comissão de Polícia da casa (1831)

HISTÓRICO

1823, 1893 - Comissão de Polícia;
1934 - Comissão Executiva.

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: ..................................................

......................................................................................................................

da Polícia e Inspeção da casa.
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Comissão de Previdência e Assistência Social

Criação

Resolução nº 30/1985 (art. 1º), modificando o  RI/1972 (arts. 23 e 28)

Substituição

ver  Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (1989)

HISTÓRICO

1989 - Comissão de Seguridade Social e Família.

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 1985

Cria a Comissão de Previdência e Assistência Social, e dá outras provi-
dências.

Art. 1º. Os arts. 23 e 28 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 
- Regimento Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 23. .................................................................................................

.....................................................................................................................

XXI - Comissão de Previdência e Assistência Social;

..............................................................................................................

Art. 28. ..................................................................................................

......................................................................................................................

§ 21. À Comissão de Previdência e Assistência Social compete opinar 
sobre: 

a) previdência e assistência social, urbana e rural; 

b) entidades de previdência privada; 

c) concessão de pensões;

 d) acidentes do trabalho; 
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e) assuntos relativos à política de bem-estar do menor e do idoso; 

f) programas relativos à população carente.”

............................................................................................................................
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Comissão de Redação

Criação

RI/1904 (art. 50)

Alteração

RI/1920 (arts.137 e 175)
RI/1934 (arts. 25 e 55)
RI/1936 (arts. 25 e 57)
RI/1947 (arts. 20, IX, e 33, § 13)
RI/1949 (arts. 23, VII, e 27, § 6º)
RI/1955 (arts. 24, VIII, e 28, § 8º)

Substituição

ver  Comissão de Constituição e Justiça e Redação (1989)

HISTÓRICO

1823 - Comissão de Redação das Leis;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

12ª. Redação.RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

10ª, Redação;

.....................................................................................................................

Art. 175. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara, em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação.
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§ 1º Compete à Comissão de Polícia a redação final dos projetos de reso-
lução da Câmara dos Deputados.

§ 2º Os projetos de leis orçamentárias serão redigidos pela Comissão de 
Finanças.

§ 3º À Comissão de Marinha e Guerra caberá a redação final dos projetos 
de fixação de forças.

§ 4º A redação para a 3ª discussão de projeto emendado em 2ª será feita 
pela Comissão que o houver apresentado, ou sobre ele emitido parecer.

§ 5º Quando mais de uma Comissão houver emitido parecer sobre uma 
proposição emendada em 2ª discussão, a Mesa designará a que deva redigir 
o projeto para a 3ª discussão.

.....................................................................................................................

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

.....................................................................................................................

10ª, Redação;

.....................................................................................................................

Art. 55. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara, em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação, salvo o disposto nos §§ 
seguintes:

§ 1º Compete à Comissão Executiva a redação final dos projetos de reso-
lução da Câmara dos Deputados.

§ 2º Os projetos de leis orçamentárias serão redigidos pela Comissão de 
Orçamento.

§ 3º À Comissão de Segurança Nacional caberá a redação final dos pro-
jetos de fixação de forças.

§ 4º A redação para a 3ª discussão de projeto emendado em 2ª será feita 
pela Comissão que o houver apresentado, ou sobre ele emitido parecer.

§ 5º Quando mais de uma Comissão houver emitido parecer sobre uma 
proposição emendada em 2ª discussão, a Mesa designará a que deva redigir 
o projeto para a 3ª discussão.

.....................................................................................................................
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RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

10, Redação;

.....................................................................................................................

Art. 57. À Comissão de Redação compete a redação final dos projetos 
aprovados pela Câmara em último turno regimental, salvo o disposto no § 1º 
do art. 261.

.....................................................................................................................

Art. 261. Os projetos e emendas aprovados em 3ª discussão, ou em dis-
cussão única, serão enviados à Comissão de Redação, para a redação final.

§ 1º Excetuar-se-ão do disposto neste artigo os projetos: de leis orçamen-
tárias, que serão enviados à Comissão de Finanças e Orçamento, de fixação 
de forças armadas, que serão enviados à Comissão de Segurança Nacional, 
de modificações ao Regimento Interno, ou de assuntos relativos à economia 
interna da Câmara, que serão enviados à Comissão Executiva, sobre presta-
ção de contas, que serão enviados à Comissão de Tomada de Contas, e de 
Códigos, que serão mandados às comissões Especiais respectivas.

.....................................................................................................................

RI/1947

Art. 20. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

IX - Redação;

.....................................................................................................................

Art. 33. As comissões permanentes têm por fim principal estudar os as-
suntos submetidos, regimentalmente, ao seu exame, e sobre eles manifestar 
a sua opinião.

.....................................................................................................................

§ 13. À Comissão de Redação compete a redação final das proposições 
não destinadas para esse fim, expressamente, neste Regimento, a outra Co-
missão.

.....................................................................................................................
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RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

VII - Comissão de Redação;

.....................................................................................................................

Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 6º. À Comissão de Redação compete a redação final de todas as propo-
sições, observadas as exceções previstas no § 1º do art. 145.

.....................................................................................................................

Art. 145. Ultimada a fase de votação, em discussão única, ou suplementar, 
será o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão 
de Redação, para que elabore a redação final, na conformidade do vencido, e 
apresente, se necessário, emendas de redação.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos de leis orçamen-
tárias, enviados, para redação final, à Comissão de Finanças; de fixação das 
forças armadas, enviados à Comissão de Segurança Nacional; de modifica-
ções do Regimento Interno, ou de assuntos relativos à economia interna da 
Câmara, enviados à Mesa; sobre prestação de contas, enviados à Comissão 
de Tomada de Contas; de emendas à Constituição e de Códigos, mandados às 
comissões Especiais respectivas.

RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

VIII - de Redação;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................
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§ 8º. À Comissão de Redação compete preparar a redação final de todas 
as proposições, observadas as exceções regimentais.

.....................................................................................................................
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Comissão de Redação das Leis

Criação

Eleição (Sessão de 26-8-1823)

Alteração

RI/1826 (art. 37)

Substituição

ver  Comissão de Redação (1904)

HISTÓRICO

1989 - Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
1989 - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 1823

Passou-se à 2ª parte da ordem do dia que era a nomeação da Comissão 
de redação das leis.

O Sr. Presidente propôs se a Comissão se comporia de três membros e 
decidindo-se que não, propôs o número de cinco e foi aprovado.

Procedeu-se à eleição e saíram eleitos os Srs. Maciel da Costa com 42 
votos; Miguel Calmon com 34; Francisco Carneiro com 33; Carvalho e Mello 
com 29; Silva Lisboa com 22.

.....................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: .................................................

.....................................................................................................................

da Redação das Leis;..................................................................................

.....................................................................................................................
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Comissão de Relações Exteriores

Criação

Resolução nº 115/1957 (artigo único)

Alteração

RI/1959 (arts. 24, VIII e 28, § 8º)
RI/1972 (arts. 23, XI e 28, § 11)
RI/1989 (art. 32, X e parágrafo único)
Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)

Substituição

ver  Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (1996)

HISTÓRICO

1829, 1947 - Comissão de Diplomacia;
1891 - Comissão de Tratados e Diplomacia;
1893 - Comissão de Diplomacia e Tratados.

RESOLUÇÃO Nº 115, DE 1957

Artigo único. Passa a denominar-se Comissão de Relações Exteriores a 
atual Comissão de Diplomacia, revogadas as disposições em contrário.

RI/1959

Art. 24. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

VIII - de Relações Exteriores;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................
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§ 8º À Comissão de Relações Exteriores compete manifestar-se sobre os 
atos internacionais de que a União houver participado, ou tenha de participar, e, 
em particular, sobre qualquer proposição, mensagem memorial ou documento 
que se refira às relações do Brasil com as nações estrangeiras em geral, a 
tratados, a estabelecimento de linhas divisórias ou de fronteiras, a proteção de 
cidadãos brasileiros no exterior, a expatriação, a neutralidade, a conferências 
e congressos internacionais, a intervenção em países Estrangeiros, a remessa 
de tropas brasileiras para o exterior ou a passagem de forças estrangeiras 
pelo território nacional, a declaração de Guerra, a condições de armistício ou 
de paz, a arbitramento internacional, a medidas relativas ao serviço diplomáti-
co, a acordos, convênios ou normas de intercâmbio comercial com as nações 
estrangeiras, a empréstimos externos, à Organização das Nações Unidas e às 
organizações financeiras, monetárias ou assistenciais internacionais.

.....................................................................................................................

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

XI - Comissão de Relações Exteriores;

..............................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

......................................................................................................................

§ 11. À Comissão de Relações Exteriores compete opinar sobre assuntos 
de política internacional, e, em particular, sobre: 

a) atos internacionais de que a União houver participado, ou tenha de 
participar; 

b) qualquer proposição, mensagem ou documento que se refira às 
relações do Brasil com outras nações;

 c) estabelecimento de fronteiras ou linhas divisórias; d) fixação do 
limite do mar territorial; 

e) proteção de cidadãos brasileiros no exterior;

 f) expatriação;

 g) problemas de neutralidade em face de conflitos internacionais; 
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h) intervenção em países Estrangeiros; 

i) remessa de tropas brasileiras para o exterior; 

j) passagem de tropas estrangeiras pelo território nacional, ou a sua 
permanência neste;

 l) declaração de Guerra e condições de armistício ou de paz; 

m) arbitramento internacional; 

n) medidas relativas ao serviço diplomático; 

o) tratados, acordos e convênios internacionais, inclusive os de natu-
reza cultural e os que regularem intercâmbio comercial; 

p) conferências e congressos internacionais; 

q) Organização das Nações Unidas, Organização dos Estados Ame-
ricanos e outros organismos internacionais; 

r) organizações políticas, financeiras, monetárias, econômicas, co-
merciais, culturais e assistenciais de caráter internacional.

..............................................................................................................

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

X - Comissão de Relações Exteriores:

a) relações com entidades internacionais multilaterais e regionais, de 
finalidades política, financeira, monetária, econômica, comercial, cul-
tural, científica e assistencial, em especial com a Organização das 
Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos;

b) relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, cul-
turais e científicas com outros países;

c) política externa brasileira;

d) serviços exterior brasileiro;

e) questões internacionais contemporâneas;
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f) litígios internacionais, neutralidade em face de conflitos internacio-
nais e intervenção em países Estrangeiros;

g) declaração de Guerra; condições de armistício ou de paz; arbitra-
mento internacional;

h) atos internacionais de que a União houver participado, ou tenha de 
participar;

i) tratados, acordos e convênios internacionais, inclusive os de natu-
reza cultural, de intercâmbio comercial e de cooperação científica e 
tecnológicas;

j) a ordem jurídica internacional e os direitos territoriais de jurisdição; 
estabelecimento de fronteiras ou linhas divisórias; fixação de limites 
do mar territorial;

l)  conferências e congressos internacionais;

m) turismo externo;

n) nacionalidade; cidadania e naturalização; entrada, extradição e ex-
pulsão de Estrangeiros; emigração e imigração; regime jurídico do 
estrangeiro;

o) proteção de cidadãos brasileiros no exterior; expatriação;

p) autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da Rpública se 
ausentar  do território nacional;

q) direito internacional público e direito dos tratados;

........................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares que participam da respectiva Casa.
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§ 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
 do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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.........................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”
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Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

Criação

Resolução nº 15/1996 (art.1º) modificando o RI/1989 (art. 32, XI)

Alteração

Resolução nº 27/2002 modificando o RI/1989 (art. 32, alíneas f e l)
Resolução nº 20/2004 (art 4º) modificando o  RI/1989 (art.32 e § único)

HISTÓRICO

1829, 1947 - Comissão de Diplomacia;
1891 - Comissão de Tratados e Diplomacia;
1893 - Comissão de Diplomacia e Tratados;
1957 - Comissão de Relações Exteriores.

RESOLUÇÃO Nº 15 DE 1996

Art. 1º O § 2º do art. 26 e os incisos V e XI do art. 32, renumerado pela 
Resolução nº 77/95, do Regimento Interno, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“..............................................................................................................

Art. 32 ..................................................................................................

...............................................................................................................

XI - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:

a) relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, 
culturais e científicas com outros países, relações com entidades 
internacionais multilaterais e regionais;

b) política externa brasileira; serviço exterior brasileiro;

c) tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais 
instrumentos da política externa;
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d) direito internacional público; ordem jurídica internacional; na-
cionalidade; cidadania e naturalização; regime jurídico dos Es-
trangeiros; emigração e imigração;

e) autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da Repúbli-
ca se ausentar do território nacional;

f) política de defesa nacional; estudos estratégicos e atividades 
de informação e contra-informação; segurança pública e seus 
órgãos institucionais;

g) forças Armadas e Auxiliares; administração pública militar; 
serviço militar e prestação civil alternativa; passagem de forças 
estrangeiras e sua permanência no território nacional; envio de 
tropas para o exterior;

h) assuntos atinentes à faixa de fronteiras e áreas consideradas 
indispensáveis à defesa nacional;

i) direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, 
aeronáutico e espacial;

j) litígios internacionais; declaração de Guerra; condições de ar-
mistício ou de paz; requisições civis e militares em caso de imi-
nente perigo e em tempo de Guerra;

l) assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso 
de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes;

m) outros assuntos pertinentes ao seu campo temático;

....................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada 
comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamen-
tais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orça-
mentária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que 
se refere o art. 166, § 1º, da Constituição, e da Comissão de Fiscalização e 
Controle.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
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§ 1º Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

......................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
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II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2002

.....................................................................................................................

Art. 4º. Ficam revogadas: I - a alínea l do inciso XI do art. 32; II - a expres-
são “segurança pública e seus órgãos institucionais”, constante da alínea f do 
inciso XI do art. 32.

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“..............................................................................................................

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

...............................................................................................................

XV - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:

a) relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, 
culturais e científicas com outros países, relações com entidades 
internacionais multilaterais e regionais;

b) política externa brasileira; serviço exterior brasileiro;

c) tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais 
instrumentos da política externa;

d) direito internacional público; ordem jurídica internacional; na-
cionalidade; cidadania e naturalização; regime jurídico dos Es-
trangeiros; emigração e imigração;

e) autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da Repúbli-
ca ausentar-se do território nacional;

f) política de defesa nacional; estudos estratégicos e atividades 
de informação e contra-informação;
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g) forças Armadas e Auxiliares; administração pública militar; 
serviço militar e prestação civil alternativa; passagem de forças 
estrangeiras e sua permanência no território nacional; envio de 
tropas para o exterior;

h) assuntos atinentes à faixa de fronteiras e áreas consideradas 
indispensáveis à defesa nacional;

i) direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, 
aeronáutico e espacial;

j) litígios internacionais; declaração de Guerra; condições de ar-
mistício ou de paz; requisições civis e militares em caso de imi-
nente perigo e em tempo de Guerra;

m) outros assuntos pertinentes ao seu campo temático;

..............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”
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Comissão de Saúde

Criação

RI/1955 (arts. 24, IX e 28, § 9º)

Alteração

RI/1972 (arts. 23, XII e 28, § 12)

Substituição

ver  Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (1989)

HISTÓRICO

1823, 1904 - Comissão de Saúde Pública;
1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública.

RI/1955

Art. 24.  As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

IX - de Saúde;

..............................................................................................................

Art. 28.A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 9º À Comissão de Saúde compete manifestar-se sobre os assuntos de 
saúde pública, higiene, assistência sanitária, e tudo que se relacione direta ou 
indiretamente, com o exercício da medicina e profissões afins.

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................
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XII - Comissão de Saúde;

..............................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 12. À Comissão de Saúde compete opinar sobre os assuntos de saúde 
pública, higiene, assistência sanitária, atividades médicas e paramédicas, ação 
preventiva em geral, controle de drogas, medicamentos e alimentos, exercício 
da medicina e profissões afins.

.....................................................................................................................
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Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social

Criação

Resolução nº 5/1989 (art. 1º), modificando o RI/1972 (art. 23)

Substituição

ver  Comissão de Seguridade Social e Família (1989)

HISTÓRICO

1823, 1904 - Comissão de Saúde Pública;
1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública;
1955 - Comissão de Saúde;
1985 - Comissão de Previdência e Assistência Social.

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1989

Art. 1º O art. 23 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 - Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados - passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“ Art. 23. As comissões permanentes são:

.........................................................................................................

IX - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social;

..........................................................................................................”

§ 1º As comissões a que se refere este artigo terão a competência definida 
em decorrência da aplicação do disposto no art. 28 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados.

.....................................................................................................................

RI/1972 (Texto consolidado pela Mesa da Câmara dos Deputados em 1982)

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

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

.....................................................................................................................
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Comissão de Saúde Pública

Criação

Eleição (Sessão de 20-5-1823)
RI/1904 (art. 50)

Alteração

RI/1826 (art.37)
RI/1920 (arts. 137 e 176)
RI/1934 (arts. 25 e 56)

Substituição

ver  Comissão de Saúde (1955)

HISTÓRICO

1891 - Comissão de Instrução e Saúde Pública;
1985 - Comissão de Previdência e Assistência Social;
1989 - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social ;
1989 - Comissão de Seguridade Social e Família.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 1823

O Sr. Vice-Presidente disse que se passava à ordem do dia, e que se 
principiaria pela nomeação da Comissão de saúde pública, e tendo-se assen-
tado que fosse composta de três membros, procedeu-se à votação e saíram 
eleitos os Srs. Gomide, Araújo Vianna e Teixeira de Vasconcellos.

.....................................................................................................................

RI/1826

Art. 37. São as comissões permanentes: ..................................................

.....................................................................................................................

da Saúde Pública; ......................................................................................

.....................................................................................................................
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RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

7ª, Saúde Pública;

......................................................................................................................

RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

11ª, Saúde Pública;

.....................................................................................................................

Art. 176. À Comissão de Saúde Pública compete manifestar-se sobre to-
dos os assuntos de saúde pública, higiene e assistência.

.....................................................................................................................

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

.....................................................................................................................

11ª, Saúde Pública;

.....................................................................................................................

Art. 56. À Comissão de Saúde Pública compete manifestar-se sobre todos 
os assuntos de saúde pública, higiene e assistência sanitária.

.....................................................................................................................
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Comissão de Segurança Nacional

Criação

RI/1934 (arts. 25, 52 e 55, § 3º)

Alteração
RI/1936(arts. 25 e 61)
RI/1949 (arts. 23, IX e 27, § 8º)
RI/1955 (arts. 24, X e 28, § 10)
RI/1972 (arts. 23, XIII e 28, § 13)
Substituição

ver  Comissão de Defesa Nacional (1989)

HISTÓRICO

1996 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

.....................................................................................................................

12ª, Segurança Nacional;

.....................................................................................................................

Art. 52. À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sobre 
as propostas do Poder Executivo de fixação das forças armadas, e sobre todos 
os assuntos que interessem à defesa do País.

.....................................................................................................................

Art. 55. A redação final dos projetos aprovados pela Câmara em último 
turno regimental, compete à Comissão de Redação, salvo o disposto nos §§ 
seguintes:

.....................................................................................................................
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§ 3º À Comissão de Segurança Nacional caberá a redação final dos pro-
jetos de fixação de forças.

.....................................................................................................................

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze;

.....................................................................................................................

12ª, Segurança Nacional;

.....................................................................................................................

Art. 61. À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se so-
bre as propostas do Poder Executivo de fixação das forças armadas, e sobre 
todos os assuntos que interessem à defesa do País ou se refiram às forças 
armadas.

.....................................................................................................................

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

IX - Comissão de Segurança Nacional;

.....................................................................................................................

Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 8º À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sobre a 
fixação das forças armadas e demais assuntos que a elas interessem ou se 
relacionem com a defesa nacional.

.....................................................................................................................

RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................
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X - de Segurança Nacional;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo:

.....................................................................................................................

§ 10. À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sobre 
todos os assuntos atinentes ao Conselho de Segurança Nacional e às Forças 
Armadas. No tocante à segurança nacional, examinará qualquer proposição 
referente à concessão de terras, abertura de vias de comunicações e instala-
ção de meios de transmissão nas zonas consideradas indispensáveis à defesa 
do país; à construção de pontes e estradas internacionais; ao estabelecimento 
ou exploração de quaisquer indústrias que interessem à segurança do país; e 
os assuntos inerentes à Comissão Especial de Faixa de Fronteiras.

.....................................................................................................................

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

XIII - Comissão de Segurança Nacional;

.....................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 13. À Comissão de Segurança Nacional compete opinar sobre: 

a) assuntos atinentes às Forças Armadas, ao Conselho de Segurança 
Nacional e à polícia federal; 

b) proposições referentes à organização, efetivos, instrução, Justiça, 
garantia, mobilização e convocação das polícias militares; 

c) quaisquer proposições referentes à concessão de terras, aberturas 
de vias de comunicação e instalação de meios de transmissão nas 
zonas consideradas indispensáveis à defesa do País; 

d) construção de pontes e estradas internacionais, ou vias de comu-
nicação interior, de caráter estratégico; 
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e) estabelecimento, implantação ou exploração de indústrias que inte-
ressem à segurança do País; 

f) assuntos inerentes à faixa de fronteiras.

.....................................................................................................................



299

Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado

Criação

Resolução nº 20/2004 (arts. 2ºe 4º) modificando a Resolução nº 27/2002

HISTÓRICO

2002 - Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Vio-
lência e Narcotráfico.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 2º. O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26

...........................................................................................................

§ 2º. Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais 
de uma Comissão Permanente.”

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

...............................................................................................................

XVI - Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organi-
zado:

a) assuntos atinentes à preservação, fiscalização e combate ao 
uso de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes ou atividades 
conexas;

b) combate ao contrabando, crime organizado, seqüestro, lava-
gem de dinheiro, violência rural e urbana;

c) controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas 
e vítimas de crime, e suas famílias:
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d) matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos insti-
tucionais;

e) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relati-
vas ao crime organizado, narcotráfico, violência rural e urbana e 
quaisquer situações conexas que afetem a segurança pública;

f) sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do 
ponto de vista da segurança pública;

g) políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais;

h) fiscalização e acompanhamento de programas e políticas 
 governamentais de segurança pública;

i) colaboração com entidades não governamentais que atuem nas 
matérias elencadas nas alíneas deste inciso, bem como realiza-
ção de pesquisas, estudos e conferências sobre as matérias de 
sua competência.

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal”.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;
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IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.............................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Segurança Pública e  Combate ao 
 Crime Organizado, Violência e Narcotráfico

Criação
Resolução nº 27/2002 (arts. 1ºao 4º) modificando o RI/1989 (arts. 26, § 2º e 
32)
Substituição

Ver Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (2004)

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2002

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte 
Resolução:

Art. 1º. É criada a Comissão Permanente de Segurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico.

Art. 2º. O § 2º do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26.

...........................................................................................................

§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de 
mais de uma Comissão Permanente, ressalvadas as comissões da 
Amazônia e de Desenvolvimento Regional, de Direitos Humanos, de 
Legislação Participativa e de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, Violência e Narcotráfico. 

Art. 3º O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII:

“Art. 32. XVIII - Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Or-
ganizado, Violência e Narcotráfico:

a) assuntos atinentes à preservação, fiscalização e combate ao uso 
de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes ou atividades conexas;

b) combate ao contrabando, crime organizado, seqüestro, lavagem 
de dinheiro, violência rural e urbana;
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c) controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas e 
vítimas de crime, e suas famílias:

d) matérias sobre segurança pública e seus órgãos institucionais;

e) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas ao 
crime organizado, narcotráfico, violência rural e urbana e quaisquer 
situações conexas que afetem a segurança pública;

f) sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do pon-
to de vista da segurança pública;

g) políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais;

h) fiscalização e acompanhamento de programas e políticas governa-
mentais de segurança pública;

i) colaboração com entidades não governamentais que atuem nas 
matérias elencadas nas alíneas deste inciso, bem como realização 
de pesquisas, estudos e conferências sobre as matérias de sua com-
petência.”

Art. 4º. Ficam revogadas: I - a alínea i do inciso XI do art. 32; II - a expres-
são “segurança pública e seus órgãos institucionais”, constante da alínea f do 
inciso XI do art. 32.

.....................................................................................................................

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

XI - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:

.....................................................................................................................

f) política de defesa nacional; estudos estratégicos e atividades 
de informação e contra-informação; segurança pública e seus 
órgãos institucionais;

....................................................................................................

i ) direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, 
aeronáutico e espacial;

....................................................................................................
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Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
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§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Comissão de Seguridade Social e Família

Criação

RI/1989 (art. 32, XI e parágrafo único)

Alteração

Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32 e § único)
Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando o  RI/1989 (art. 32 e § único)

HISTÓRICO

1985 - Comissão de Previdência e Assistência Social;
1989 - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

XI - Comissão de Seguridade Social e Família:

a) assuntos relativos à saúde, previdência e assistência social em 
geral;

b) organização institucional da saúde no Brasil;

c) política de saúde e processo de planificação em saúde, sistema 
único de saúde;

d) ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde públi-
ca, erradicação de doenças endêmicas, vigilância epidemiológica, 
bioestatística e imunizações;

e) assistência médica previdenciária; instituições privadas de 
saúde;

f) medicinas alternativas;

g) higiene, educação e assistência sanitária;

h) atividades médicas e paramédicas;
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i) controle de drogas, medicamentos e alimentos; sangue e he-
moderivados;

j) exercício da medicina e profissões afins; recursos humanos 
para a saúde;

l) saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunística; seguro de 
acidentes do trabalho urbano e rural;

m) alimentação e nutrição;

n) indústria químico-farmacêutica; proteção industrial de fárma-
cos;

o) organização institucional da previdência social do País;

p) regime geral e regulamentos da previdência social urbana, ru-
ral e parlamentar;

q) seguros e previdência privada;

r) assistência oficial, inclusive a proteção à maternidade, à criança, 
ao adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência;

s) regime jurídico das entidades civis de finalidades sociais e as-
sistenciais;

t) matérias relativas à família, à mulher, à criança, ao adolescente, 
ao idoso e ao excepcional ou deficiente físico;

u) direito de família e do menor;

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares que participam da respectiva Casa.
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§ 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

..............................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões  
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do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

.............................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º .O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

“..............................................................................................................

XVII - Comissão de Seguridade Social e Família:

a) assuntos relativos à saúde, previdência e assistência social em 
geral;

b) organização institucional da saúde no Brasil;

c) política de saúde e processo de planificação em saúde, sistema 
único de saúde;

d) ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde públi-
ca, erradicação de doenças endêmicas, vigilância epidemiológica, 
bioestatística e imunizações;

e) assistência médica previdenciária; instituições privadas de 
saúde;

f) medicinas alternativas;
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g) higiene, educação e assistência sanitária;

h) atividades médicas e paramédicas;

i) controle de drogas, medicamentos e alimentos; sangue e he-
moderivados;

j) exercício da medicina e profissões afins; recursos humanos 
para a saúde;

l) saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunística; seguro de 
acidentes do trabalho urbano e rural;

m) alimentação e nutrição;

n) indústria químico-farmacêutica; proteção industrial de fárma-
cos;

o) organização institucional da previdência social do País;

p) regime geral e regulamentos da previdência social urbana, ru-
ral e parlamentar;

q) seguros e previdência privada;

r) assistência oficial, inclusive a proteção à maternidade, à criança, 
ao adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência;

s) regime jurídico das entidades civis de finalidades sociais e as-
sistenciais;

t) matérias relativas à família, à mulher, à criança, ao adolescente, 
ao idoso e à pessoa portadora de deficiência física ou mental;

u) direito de família e do menor;

...............................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.”
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Comissão de Serviço Público

Criação

RI/1955 (arts. 24, XI e 28, § 11)

Substituição

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (1989)

HISTÓRICO

1947 - Comissão de Serviço Público Civil.

RI/1955

Art. 24. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

XI - de Serviço Público;

......................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a que se define nos 
parágrafos deste artigo;

.....................................................................................................................

§ 11. À Comissão de Serviço Público compete opinar sobre a criação e 
organização de serviços subordinados aos Ministérios não militares e todas 
as matérias relativas ao serviço público civil da União, de suas autarquias ou 
entidades paraestatais, que se trate de servidores em atividade ou não, e de 
seus beneficiários.

.....................................................................................................................
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Comissão de Serviço Público Civil

Criação

RI/1947 (art. 20, XII e 33, § 16)

Substituição

ver  Comissão de Serviço Público (1955)

HISTÓRICO

1989 - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

RI/1947

Art. 20. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

XII - Serviço Público Civil;

.....................................................................................................................

Art. 33. As comissões permanentes têm por fim principal estudar os as-
suntos submetidos, regimentalmente, ao seu exame, e sobre eles manifestar 
a sua opinião.

.....................................................................................................................

§ 16. À Comissão de Serviço Público Civil compete o estudo de todas as 
proposições referentes à criação, organização, ou reorganização, de serviços 
não subordinados aos Ministérios Militares, e das relativas a qualquer matéria 
sobre o pessoal do serviço público da União e das suas autarquias.

.....................................................................................................................
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Comissão de Tarifas

Criação

RI/1899 (art. 36)

Extinção

A partir do RI/1904

RI/1899

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

......................................................................................................................

10ª - Tarifas;

.....................................................................................................................
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Comissão de Tomada de Contas

Criação

RI/1904 (arts. 50, e 59, §§ 1º e 2º)

Alteração
RI/1920 (arts.137 e 177)
RI/1926 (arts. 71 e 102)
RI/1934 (arts. 25 e 57)
RI/1936 (arts. 25 e 62)
RI/1947 (arts.20,XIII e 33, § 17º)
RI/1949 (arts. 23, XI e 27, § 10)

Substituição

ver  Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas (1963)

HISTÓRICO

1839, 1861 - Primeira Comissão de Contas (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Segunda Comissão de Contas (Ministério do Império, Justiça e 
Estrangeiros);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra);
1861 - Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda
1861 - Segunda Comissão de Orçamento de Contas, do Ministério do Impé-
rio;
1861 - Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça 
e Estrangeiros;
1861 - Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha;
1861 - Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra;
1861 - Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas;
1955 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle.
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RI/1904

Art. 50. As comissões permanentes são as seguintes:

.....................................................................................................................

10ª, Tomada de Contas;

.....................................................................................................................

Art. 59. À Comissão de Tomada de Contas incumbe:

1º Dar parecer sobre o balanço definitivo de cada exercício financeiro e 
formular, justificando-o, o projeto de lei aprovando as contas desse exercício e 
fixando definitivamente tanto a receita como a despesa a ele pertencentes.

2º Dar parecer e propor à Câmara a aprovação dos atos do Governo sub-
metidos ao Tribunal de Contas, e registrados sob protesto.

RI/1920

Art. 137. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

12ª, Tomada de Contas;

.....................................................................................................................

Art. 177. À Comissão de Tomada de Contas, competem as atribuições 
que lhe são conferidas na seção III, capítulo II, título I, da parte segunda deste 
Regimento.

.....................................................................................................................

PARTE SEGUNDA

TÍTULO I

CAPÍTULO II

SEÇÃO III

Art. 65. Para o fim do disposto na segunda parte do n. 1 do art. 34 da 
Constituição, o Presidente da República enviará, anualmente, até o dia 15 de 
maio, as contas da gestão financeira durante o penúltimo exercício encerrado.

§ 1º Estas contas serão formuladas pelo Ministro da Fazenda em face 
dos elementos que lhe proporcionarem as contas que forem organizadas nos 
demais Ministérios e as que sobre a arrecadação da Receita Pública, sua dis-
tribuição e aplicação forem fornecidas pelas estações exatoras e pagadoras.
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§ 2º As tabelas que constituem o quadro geral das contas anuais cons-
tarão de tantos artigos ou rubricas quantas havia no orçamento de que se 
prestam contas, de conformidade com os modelos que o Ministério Fazenda 
fizer organizar, nos quais será observado o preceitos do art. 41 da lei n. 38, de 
3 de outubro de 1834.

§ 3º As contas compreenderão, no seu desenvolvimento, as seguintes 
tabelas:

I. Quanto à receita:

a) impostos votados, taxas e contribuições arrecadadas, renda 
patrimonial e industrial estimada e consignada às despesas da 
República;

b) arrecadação realizada nessas fontes de receita:

c) receita a arrecadar;

d) direitos, impostos e quaisquer contribuições cuja cobrança não 
tenha sido autorizada pelo congresso, e bem assim aqueles que 
tenham sido cobrados com taxas inferiores às determinadas em 
lei, com indicação, em um e outro caso, do nome dos agentes 
responsáveis.

II. Quanto à despesa:

a) direitos creditícios reconhecidos contra o Tesouro, tendo como 
fundamento serviços prestados durante o ano;

b) pagamentos realizados;

c) despesas por pagar.

III. Em relação às operações da Tesouraria:

a) os movimentos de fundos entre as estações fiscais e o Tesouro, 
entre este e os estabelecimentos bancários ou Estrangeiros e de 
uns e outros entre si e com os correspondentes no estrangeiro;

b) emissão e resgate de letras do Tesouro;

c) saldos das operações de crédito;

d) saldos ou deficiências da arrecadação, situação do ativo e pas-
sivo da administração das finanças e do estado da dívida flutu-
ante no fim do ano financeiro.
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§ 4º A conta deve indicar, em tabela resumida, com clareza e discrimina-
ção minuciosa:

a) a situação do exercício encerrado;

b) a situação provisória do exercício corrente;

c) o confronto da receita arrecadada com a despesa efetuada;

d) créditos extraordinários abertos no decurso do exercício e dos que, 
abertos em exercícios anteriores, nele vigorarem.

§ 5º As contas serão, antes de presentes ao Congresso para julgamento, 
sujeitas ao exame do Tribunal de Contas, que emitirá parecer sobre a regula-
ridade e exatidão das mesmas, assinalando se, na execução do orçamento, 
agiu o Poder Executivo com inteira observância das autorizações legislativas e 
conforme os preceitos da contabilidade pública. (Art. 1º.)

Art. 66. Recebida a exposição, a Mesa da Câmara a enviará imediatamen-
te à Comissão de Tomada de Contas, para que institua quanto antes o exame 
das contas do exercício e dê seu parecer fundamentado, que deverá concluir 
por um projeto de lei por um projeto de lei, aprovando-as ou não.

§ 1º Não sendo aprovadas as contas pelo Congresso, terá lugar o proces-
so de responsabilidade de que trata o decreto n. 27, de 7 de janeiro de 1892.

§ 2º Além da exposição e documentos que lhe forem anexos, a Comissão 
de Tomada de Contas requisitará do Tribunal de Contas, do Tesouro Nacional, 
de quaisquer repartições ou autoridades, as informações e documentos que 
julgar necessários à liquidação das operações financeiras do exercício e exa-
me dos atos do Poder Executivo, no tocante à gestão dos dinheiros, valores e 
bens pertencentes à União. (Art. 2º.)

Art. 67. Quando o Presidente da República usar da atribuição que lhe 
confere o art. 2º, § 8º, do decreto n. 392, de 8 de outubro de 1896, o Tribunal 
de Contas, procedendo ao registro sob protesto, dará deste conhecimento às 
Mesas das duas casas do Congresso Nacional, dentro de 48 horas, se estiver 
o Congresso funcionando, e nos primeiros 15 dias de sua reunião, se o registro 
sob protesto se verificar no intervalo das sessões.(Art. 3º.)

Art. 68. Nenhuma despesa poderá ser ordenada com o caráter de reserva 
para o efeito do art. 2º, § 9º, do decreto número 392, de 8 de outubro de 1896, 
sem que seja imputável  à verba orçamentária que expressamente autorize à 
reserva.. (Art. 4º.)

Art. 69. Os contratos celebrados pelo Governo serão publicados no Diário 
Oficial, dentro de 10 dias da sua assinatura e no mesmo prazo remetidas ao 
Tribunal de Contas, para o seu julgamento, que será proferidos dentro de 15 
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dias; findo este prazo, sem ter havido julgamento, o contrato será tido como 
registrado para todos os efeitos.

§ 1º Se o Governo não fizer a remessa do contrato ao tribunal, no referido 
prazo, o representante do Ministério Público promoverá o julgamento do con-
trato, em petição instruída com o número do Diário Oficial em que ele estiver 
publicado.

§ 2º O Presidente da República poderá usar da atribuição que lhe confere 
o art. 2º, § 3º, alínea 2ª, do decreto n. 392, de 8 de outubro de 1896, quando o 
tribunal recusar registro ao contrato, observados para a comunicação ao Con-
gresso os prazos já estabelecidos em o art. 3º. (Art. 5º.)

.....................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1891

Art. 33. Compete privativamente ao Senado julgar o Presidente da Re-
pública e os demais funcionários federais designados pela constituição, nos 
termos e pela forma que ela prescreve.

§ 1º O Senado, quando deliberar como tribunal de Justiça, será presidido 
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional:

1º, orçar a receita, fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas 
da receita e despesa de cada exercício financeiro

.....................................................................................................................

Art. 52. Os ministros de Estado não serão responsáveis perante o Con-
gresso, ou perante os tribunais, pelos conselhos dados ao presidente da Re-
pública.

.....................................................................................................................

§ 2º Nos crimes comuns e de responsabilidade serão processados e julga-
dos pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos conexos com os do Presidente da 
República, pela autoridade competente para o julgamento deste.

Art. 53. O Presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido a pro-
cesso e a julgamento, depois que a Câmara declarar procedente a acusação, 
perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns, e, nos de responsa-
bilidade, perante o Senado.
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Parágrafo único. Decretada a procedência da acusação, ficará o Presi-
dente suspenso de suas funções.

.....................................................................................................................

Art. 59. Ao Supremo Tribunal Federal compete:

I. Processar e julgar originária e privativamente:

a) o Presidente da República nos crimes comuns, e os ministros 
de Estado nos casos do art. 52;

.....................................................................................................................

Art. 89. É instituído um tribunal de contas para liquidar as contas da re-
ceita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao 
Congresso.

Os membros deste tribunal serão nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca com aprovação do Senado, e somente perderão os seus lugares por sen-
tença.

.....................................................................................................................

LEI N. 38 - DE 3 DE OUTUBRO DE 1834

Orça a Receita e fixa a Despesa para o ano de 1835-1836.

.....................................................................................................................

Art. 41. As contas anuais constarão de tantos artigos, ou rubricas, quantas 
haviam no respectivo Orçamento, de que se dão as contas.

.....................................................................................................................

DECRETO N. 2.511 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1911

Regula a tomada de contas ao Go-
verno pelo Congresso Nacional.

Art. 1º Para o fim do disposto na segunda parte do n. 1 do art. 34 da Cons-
tituição, o Presidente da República enviará, anualmente, até o dia 15 de maio, 
as contas da gestão financeira durante o penúltimo exercício encerrado.

§ 1º Estas contas serão formuladas pelo ministro da Fazenda em face 
dos elementos que lhe proporcionarem as contas que forem organizadas nos 
demais Ministérios e as que sobre  a arrecadação da Receita Pública, sua dis-
tribuição e aplicação forem fornecidas pelas estações exatoras e pagadoras.
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§ 2º As tabelas que constituem o quadro geral das contas anuais cons-
tarão de tantos artigos ou rubricas quantas havia no orçamento de que se 
prestam contas, de conformidade com os modelos que o ministro da Fazenda 
fizer organizar, nos quais será observado o preceito do art. 41 da lei n. 38, de 
3 de outubro de 1834.

§ 3º As contas compreenderão, no seu desenvolvimento, as seguintes 
tabelas:

I. Quanto à receita:

a) impostos votados, taxas e contribuições arrecadadas, renda 
patrimonial e industrial estimada e consignada às despesas da 
República;

b) arrecadação realizada nessas fontes de receita:

c) receita a arrecadar;

d) direitos, impostos e quaisquer contribuições cuja cobrança não 
tenha sido autorizada pelo congresso, e bem assim aqueles que 
tenham sido cobrados com taxas inferiores às determinadas em 
lei, com indicação, em um e outro caso, do nome dos agentes 
responsáveis.

II. Quanto à despesa:

a) direitos creditícios reconhecidos contra o Tesouro, tendo como 
fundamento serviços prestados durante o ano;

b) pagamentos realizados;

c) despesas por pagar.

III. Em relação às operações da Tesouraria:

a) os movimentos de fundos entre as estações fiscais e o Tesouro, 
entre este e os estabelecimentos bancários ou Estrangeiros e de 
uns e outros entre si e com os correspondentes no estrangeiro;

b) emissão e resgate de letras do Tesouro;

c) saldos das operações de crédito;

d) saldos ou deficiências da arrecadação, situação do ativo e pas-
sivo da administração das finanças e do estado da dívida flutu-
ante no fim do ano financeiro.
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§ 4º A conta deve indicar, em tabela resumida, com clareza e discrimina-
ção minuciosa:

a) a situação do exercício encerrado;

b) a situação provisória do exercício corrente;

c) o confronto da receita arrecadada com a despesa efetuada;

d) créditos extraordinários abertos no decurso do exercício e dos que, 
abertos em exercícios anteriores, nele vigorarem.

§ 5º As contas serão, antes de presentes ao Congresso para julgamento, 
sujeitas ao exame do Tribunal de Contas, que emitirá parecer sobre a regula-
ridade e exatidão das mesmas, assinalando se, na execução do orçamento, 
agiu o Poder Executivo com inteira observância das autorizações legislativas e 
conforme os preceitos da contabilidade pública.

Art. 2º Recebida a exposição, a Mesa da Câmara a enviará imediatamen-
te à Comissão de Tomada de Contas, para que institua quanto antes o exame 
das contas do exercício e dê seu parecer fundamentado, que deverá concluir 
por um projeto de lei por um projeto de lei, aprovando-as ou não.

§ 1º Não sendo aprovadas as contas pelo Congresso, terá lugar o proces-
so de responsabilidade de que trata o decreto n. 27, de 7 de janeiro de 1892.

§ 2º Além da exposição e documentos que lhe forem anexos, a Comissão 
de Tomada de Contas requisitará do Tribunal de Contas, do Tesouro Nacional, 
de quaisquer repartições ou autoridades, as informações e documentos que 
julgar necessários à liquidação das operações financeiras do exercício e exa-
me dos atos do Poder Executivo, no tocante à gestão dos dinheiros, valores e 
bens pertencentes à União.

Art. 3º. Quando o Presidente da República usar da atribuição que lhe con-
fere o art. 2º, § 8º, do decreto n. 392, de 8 de outubro de 1896, o Tribunal de 
Contas, procedendo ao registro sob protesto, dará deste conhecimento às Me-
sas das duas casas do Congresso Nacional, dentro de 48 horas, se estiver o 
Congresso funcionando, e nos primeiros 15 dias de sua reunião, se o registro 
sob protesto se verificar no intervalo das sessões.

Art. 4º. Nenhuma despesa poderá ser ordenada com o caráter de reserva 
para o efeito do art. 2º, § 9º, do decreto número 392, de 8 de outubro de 1896, 
sem que seja imputável  à verba orçamentária que expressamente autorize à 
reserva..

Art. 5º. Os contratos celebrados pelo Governo serão publicados no Diário 
Oficial, dentro de 10 dias da sua assinatura e no mesmo prazo remetidas ao 
Tribunal de Contas, para o seu julgamento, que será proferidos dentro de 15 
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dias; findo este prazo, sem ter havido julgamento, o contrato será tido como 
registrado para todos os efeitos.

Se o Governo não fizer a remessa do contrato ao tribunal, no referido 
prazo, o representante do Ministério Público promoverá o julgamento do con-
trato, em petição instruída com o número do Diário Oficial em que ele estiver 
publicado.

O Presidente da República poderá usar da atribuição que lhe confere o 
art. 2º, § 3º, alínea 2ª, do decreto n. 392, de 8 de outubro de 1896, quando o 
tribunal recusar registro ao contrato, observados para a comunicação ao Con-
gresso os prazos já estabelecidos em o art. 3º.

Art. 6º. As funções de julgamento no Tribunal de Contas serão separadas 
das do preparo do processo, ficando estas a cargo dos subdiretores, sob a 
imediata direção do presidente.

Art. 7º O substituto do representante do Ministério Público exercerá as 
suas funções cumulativamente com o mesmo.

Art. 8º O presidente e os diretores do Tribunal de Contas, assim como 
o representante do Ministério Público, terão os mesmos vencimentos que os 
desembargadores da Corte de Apelação e o substituto do representante do 
Ministério Público os que a este presentemente competem, mantida, quanto ao 
presidente, a disposição do § 13 do art. 2º da lei de 8 de outubro de 1896 (*)

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1911, 90º da Independência e 23º da Re-
pública.

Hermes R. da Fonseca.

Francisco Antonio de Salles.

(*) Obs: § 13 do art. 1º do Decreto nº 392, de 8 de outubro de 1896. (Nota do Autor)
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DECRETO N. 27 - DE 7 DE JANEIRO DE 1892

Regula o processo e julgamento do 
Presidente da República e dos Minis-
tros de Estado nos crimes comuns.

DO PROCESSO E JULGAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Disposição preliminar

Art. 1º O Presidente da República será submetido a processo e a julga-
mento, depois que a Câmara dos Deputados declarar procedente a acusação, 
perante o Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns, e nos de responsa-
bilidade perante o Senado Federal que, neste caso, será presidido pelo presi-
dente daquele Tribunal. (Arts. 53 e 33 § 1º da Constituição.)

CAPÍTULO I

DA DENÚNCIA E DECRETO DA ACUSAÇÃO

Art. 2º É permitido a todo cidadão denunciar o Presidente da República 
perante a Câmara dos Deputados pelos crimes comuns ou de responsabilida-
de.

As comissões da Câmara deverão denunciar os delitos de que tiverem co-
nhecimento pelo exame de quaisquer negócios; as do Senado, por intermédio 
da Mesa deste, remeterão os papéis, em original ou por cópia, à Câmara dos 
Deputados para proceder de acordo com os arts. 5º e seguintes.

Art. 3º O processo de que trata esta lei só poderá ser intentado durante 
o período presidencial, e cessará quando o Presidente, por qualquer motivo, 
deixar definitivamente o exercício do cargo.

Art. 4º A denúncia deverá ser assinada pelo denunciante e acompanhada 
dos documentos que façam acreditar a existência de delito, ou de uma decla-
ração concludente da impossibilidade de apresentá-los.

Art. 5º A Câmara dos Deputados elegerá uma Comissão de nove mem-
bros para examinar a denúncia.

Essa Comissão, dentro de oito dias, emitirá parecer sobre se deve ou não 
a denúncia ser julgada objeto de deliberação, podendo para este fim promover 
as diligências que entender necessárias.

Art. 6º O parecer, depois de publicado e distribuído com antecedência de 
48 horas pelo menos, será submetido a uma só discussão.
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Art. 7º Se a Câmara julgar que a denúncia é objeto de deliberação, reme-
terá cópia de tudo ao denunciado para responder por escrito, no prazo de 15 
dias, que poderá ser prorrogado a requerimento do mesmo denunciado.

Art. 8º Findo este prazo, voltarão os papéis, com a resposta ou sem ela, a 
ser examinados pela Comissão que, depois de ouvir as testemunhas de ambas 
as partes e empregar todos os meios para o esclarecimento da verdade, inter-
porá o seu parecer sobre a procedência ou a improcedência da acusação.

Art. 9º O denunciado poderá assistir pessoalmente, ou por procurador, a 
todos os atos ou diligências de que trata o artigo anterior, devendo para isso 
ser convidado pela Comissão, e poderá igualmente contestar as testemunhas 
e requerer que elas sejam reperguntadas ou acareadas.

Art. 10. O parecer a que se refere o art. 8º, depois de publicado ou distri-
buído na forma do art. 6º, será submetido a duas discussões com o intervalo de 
quatro dias, depois do que a Câmara decidirá se tem lugar ou não a acusação, 
e, decidindo pela afirmativa, a decretará nestes temos:

A Câmara dos Deputados decreta a acusação contra o Presidente da Re-
pública F... e a enviará ao Senado (ou ao Supremo Tribunal Federal) com todos 
os documentos relativos para se proceder na forma da Constituição e da lei.

Art. 11. Se o acusado estiver na Capital Federal, o decreto de acusação, 
assinado pela Mesa da Câmara, lhe será imediatamente intimado pelo 1º se-
cretário.

No caso de ausência, o presidente da Câmara cometerá a intimação ao 
juiz seccional que tiver jurisdição no lugar onde se achar o acusado.

Art. 12. Os efeitos do decreto de acusação principiam do dia da intimação 
e são os seguintes:

1º ficar o acusado suspenso do exercício de suas funções até sentença 
final; 2º ficar sujeito à acusação criminal; 3º suspender-se-lhe metade do sub-
sídio ou perdê-lo efetivamente, se não for afinal absolvido.

Art. 13. A Câmara nomeará uma Comissão de três membros para produzir 
a acusação do Senado.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO, DA ACUSAÇÃO E DA SENTENÇA

Art. 14. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República são 
juízes todos os senadores.

Excetuam-se:
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1º Os que tiverem parentesco com o acusado em linha reta ascendente, 
ou for sogro ou genro do mesmo; em linha colateral, os irmãos, cunhados, en-
quanto durar o cunhadio, e os primos co-irmãos;

2º Os que, como testemunhas do processo, tiverem deposto de ciência 
própria.

Art. 15. Estes impedimentos poderão ser alegados tanto pelo acusado, 
seus advogados, e pela Comissão acusadora, como pelos senadores que se 
julgarem impedidos.

Art. 16. Recebido no Senado o decreto de acusação, com o processo 
enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela Comissão 
acusadora, remeterá o presidente cópia de tudo ao acusado e que na mesma 
ocasião, nos termos do art. 11, será notificado para comparecer em dia certo 
perante o Senado.

Parágrafo único. Ao presidente do Supremo Tribunal Federal se enviará o 
processo em original e se comunicará o dia designado para o julgamento.

Art. 17. O acusado comparecerá por si ou seus advogados, depois de 
haver comunicado à Comissão acusadora, com 24 horas de antecedência, o 
rol das testemunhas que houver de produzir.

Art. 18. Entre a notificação do comparecimento do acusado mediará, pelo 
menos, o espaço de oito dias.

Art. 19. No caso de revelia, marcará o presidente novo dia para o julga-
mento e nomeará para a defesa do acusado um advogado a quem se facultará 
o exame de todas as peças da acusação.

Art. 20. No dia aprazado para o julgamento, presente o acusado, seus 
advogados ou o defensor nomeado à sua revelia e a Comissão acusadora, o 
presidente, abrindo a sessão, mandará ler o processo preparatório, o libelo 
e os artigos de defesa; e em seguida inquirirá as testemunhas que deverão 
depor publicamente e fora da presença umas das outras.

Art. 21. Qualquer membro da Comissão acusadora ou do Senado, e bem 
assim, o acusado ou seus advogados, poderão exigir que se façam às teste-
munhas as perguntas que julgarem necessárias.

Parágrafo único. A Comissão acusadora e o acusado ou seus advogados 
poderão:

1º Contestar e argüir as testemunhas, sem contudo interrompê-las;

2º Requerer acareação de testemunhas.
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Art. 22. Haverá debate verbal, entre a Comissão acusadora e o acusado 
ou seus advogados, findo o qual, e retiradas as partes, se abrirá discussão 
sobre o objeto da acusação.

Art. 23. Encerrada esta, fará o presidente um relatório resumido das pro-
vas e fundamentos da acusação e da defesa, e perguntará se o acusado co-
meteu o crime ou os crimes de que é argüido, e se o Tribunal o condena à 
perda do cargo.

Art. 24. Vencendo-se a condenação nos termos do artigo precedente, per-
guntará o presidente se a pena de perda do cargo deve ser agravada com a 
incapacidade para exercer qualquer outro.

Art. 25. De acordo com a resolução do Senado, o presidente lavrará no 
processo a sentença, a qual deverá ser assinada por todos os senadores que 
tiverem sido juízes, e transcrita na ata da sessão.

Art. 26. Se a sentença for absolutória, ela produzirá imediatamente a rea-
bilitação do acusado, que voltará a ocupar o seu cargo e terá direito à metade 
do subsídio que lhe fora suspenso.

No caso de condenação, entende-se que o acusado fica destituído do 
cargo de Presidente da República desde o momento em que a sentença for 
proferida.

Art. 27. As questões de que tratam os arts. 23 e 24 somente serão venci-
das em favor da acusação, quando em votação nominal obtiverem dois terços 
dos votos presentes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28. No processo, em uma e outra Câmara, escreverá um oficial da 
respectiva secretaria, designado pelo presidente.

Art. 29. Quando forem precisas testemunhas, a Comissão sumariamente 
ou as Câmaras as farão notificar e as ordens para compeli-las serão manda-
das executar por qualquer magistrado.

Art. 30. A sessão legislativa da Câmara ou do Senado será prorrogada 
pelo tempo que for preciso, se no dia do encerramento não se achar concluído 
o processo ou o julgamento do Presidente da República.

Art. 31. Nos crimes comuns, o Presidente da República será julgado de 
acordo com o título 3º, capítulo 3º, do regimento interno do Supremo Tribunal 
Federal, de 8 de agosto de 1891.

Art. 32. O ministros de estado, nos crimes comuns ou de responsabilidade 
conexos com os do Presidente da República, serão processados e julgados 
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pela autoridade competente para o julgamento deste, não lhes podendo o Se-
nado impor, nos crimes de responsabilidade, outras penas mais que a perda o 
cargo e a incapacidade para exercer qualquer outro, sem prejuízo da ação da 
Justiça ordinária.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.

Capital Federal, 8 de janeiro de 1892, 4º da República.

Floriano Peixoto

José Hygino Duarte Pereira

DECRETO N. 392 - DE 8 DE OUTUBRO DE 1896

 Reorganiza o Tribunal de Contas.

Art. 1º O Tribunal de Contas, instituído no art. 89 da Constituição, terá sua 
sede na Capital Federal e jurisdição em toda a República.

.....................................................................................................................

§ 13. Os vencimentos dos diretores do Tribunal de Contas serão de 
15:000$ por ano, tendo o presidente uma gratificação adicional de 3:000$. Os 
mais empregados perceberão vencimentos iguais aos que percebem os em-
pregados de igual categoria e denominação do Tesouro; o secretário terá ven-
cimentos de sub-diretor.

Art. 2º O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa sobre as 
pessoas e as matérias sujeitas à sua competência; abrange todos os respon-
sáveis por dinheiros, valores e material pertencentes à República, ainda mes-
mo que residam fora do país

Agindo como Tribunal de Justiça, as suas decisões definitivas têm força 
de sentença judicial.

§ 1º Funciona o Tribunal de Contas:

1) Como fiscal da administração financeira;

2) Como Tribunal de Justiça com jurisdição contenciosa e graciosa.

§ 2º Exercita a sua função fiscalizadora, instituindo exame prévio sobre 
os atos que entendem com a receita e despesa públicas e revendo as contas 
ministeriais.

1)..................................................................................................

2) Cabe-lhe em referência à despesa:
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a) velar por que a aplicação dos dinheiros públicos se dê de con-
formidade com as leis do orçamento da despesa; e os créditos 
especiais e adicionais regularmente abertos;

b) instituir exame sobre as distribuições dos créditos, os contratos 
que derem origem à despesa de qualquer natureza, os mandados 
e avisos de adiantamento a fazer a repartições, a empregados 
ou particulares que tiverem a seu cargo a execução de serviços 
previstos no orçamento;

c) emitir parecer sobre a proposta para abertura de créditos suple-
mentares e extraordinários, a qual o Governo deverá submeter 
previamente ao Tribunal, para o efeito de verificar este se é legal 
o uso desse expediente de contabilidade pública;

d) verificar a regularidade de todas as ordens de pagamento ex-
pedidas pelos diferentes Ministérios, inclusive as que o forem por 
telegramas para dentro ou fora do país;

e) apurar a legalidade das aposentadorias, concessões de meio 
soldo e montepios militares e civis, e examinar se a fixação dos 
vencimentos de inatividade e a das pensões está de acordo com 
a lei;

f)  fazer o confronto dos balanços gerais dos exercícios com os 
resultados das contas dos responsáveis e com as autorizações 
legislativas.

Para maior facilidade e exatidão deste confronto, os balanços 
trarão em anexos uma classificação de despesa, segundo os  
responsáveis que as tiverem levado a efeito;

g) expor em relatório anual dirigido às casas do Congresso a  
situação da Fazenda Federal; propor as medidas tendentes à 
melhor arrecadação da receita e à fiscalização da despesa; emitir 
parecer sobre a expansão desta e suas causas e fazer menção 
dos abusos e omissões praticados na execução das leis do orça-
mento e nas que entenderem com a administração fiscal.

....................................................................................................

§ 3º Se o Ministro ordenador julgar que a cobrança do imposto ou a despe-
sa ordenada e não registrada deve ser executada, submeterá o caso ao Presi-
dente da República, em exposição escrita nos mesmos papéis onde constar o 
despacho fundamentado de que trata o n. II.
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Se o presidente ordenar por despacho que os aludidos atos sejam pratica-
dos, o Tribunal os registrará sob protesto, dando de tudo conhecimento deta-
lhado ao Congresso no relatório anual de que trata o n. 2 letra g do art. 2º.

.....................................................................................................................

§ 6º Não dependem, para sua efetividade, do registro prévio do Tribunal:

a) as despesas com o pagamento de letras do Tesouro, e de quais-
quer títulos da dívida flutuante e dos juros devidos;

b) as despesas miúdas e de expediente das repartições.

Os porteiros e mais encarregados de tais despesas prestarão men-
salmente contas da aplicação das quantias recebidas, documentando 
o emprego das que excederem de dez mil réis e relacionando as de-
mais; alterado nesta parte o § 2º do art. 4º das instruções n. 287, de 
10 de dezembro de 1851.

À vista da decisão do Tribunal, julgando comprovada a despesa, o 
Tesouro fará ao responsável os suprimentos necessários;

c) as operações de crédito autorizadas em lei quando for necessária 
a reserva para o seu bom êxito;

d) os suprimentos de fundos para compra de gêneros alimentícios, 
combustível e matéria prima para as oficinas de estabelecimentos 
públicos e para as estradas de ferro;

e) as despesas feitas em período de Guerra ou estado de sítio.

.....................................................................................................................

§ 8º Não é admissível o registro fora dos casos especificados no § 6º do 
art. 2º.

§ 9º As despesas de caráter reservado e confidencial serão registradas 
desde que o crédito da consignação respectiva as comporte.

.....................................................................................................................

REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/1891

Art. 49. É facultado ao relator ou ao juiz que houver de redigir a sentença 
levar os autos para apresentá-la redigida na sessão imediata. Em todo caso, 
ela só será lançada nos autos pelo secretário depois de aprovada a redação, e 
com a data do dia em que for proferida.

.....................................................................................................................
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TÍTULO III

CAPÍTULO III

DA QUEIXA OU DENÚNCIA

Art. 79. A queixa ou denúncia por crimes comuns ou de responsabilidade, 
cujo conhecimento competir ao Supremo Tribunal Federal, será apresentada 
ao presidente, que a distribuirá se estiver nos termos do art. 53 do Decr. N. 848 
de 11 de Outubro de 1890 e art. 152 do Cod. do Proc. Crim.; ou mandará, por 
seu despacho, preenchê-los pela parte, ou pelo Procurador Geral da Repúbli-
ca, se a denúncia for oficial.

§ único. No caso de ser a denúncia ou queixa contra o Presidente da 
República por crime comum, dela não tomará conhecimento o Tribunal antes 
de ser a acusação declarada procedente pela Câmara dos Deputados (Const., 
art. 53).

Art. 80. O ministro a quem for distribuída a queixa ou denúncia, mandará 
por seu despacho autuá-la pelo Secretário do Tribunal, e expedir ordem ao 
querelado ou denunciado para responder no prazo improrrogável de 15 dias, 
não se verificando alguns dos casos previstos no art. 160 do Código do Pro-
cesso Criminal (L. de 18 de Setembro de 1828, arts. 20 e 22; Decr. N. 5618 de 
1874, arts. 91 e 93; Decr. N. 848, art. 96).

§ único. No caso de ser a queixa ou denúncia contra Ministro de Estado 
e por ato praticado nesta qualidade, se pelos seus termos ou pela resposta do 
querelado ou denunciado verificar o Tribunal que a responsabilidade do Minis-
tro é conexa com a do Presidente da República, se declarará incompetente 
para dela conhecer, e remeterá os papéis à Câmara dos Deputados. Sendo, 
porém, o crime imputado outro qualquer que não o de responsabilidade do 
cargo, a coparticipação atribuída ao Presidente da República não impedirá o 
prosseguimento do processo contra o Ministro de Estado, posto que contra o 
primeiro não possa proceder o Tribunal antes de competentemente decretada 
a acusação (Const., arts. 52 § 2º, 59 I letra a, 53).

Art. 81. A ordem para a audiência será expedida sob a assinatura do rela-
tor, e dirigida ao denunciado ou querelado, com a cópia da queixa ou denúncia, 
documentos que instruírem e declarações do nome do acusado e das teste-
munhas (Decr. N. 719 de 20 de Outubro de 1850, e Decr. N. 5618 de 1874, art. 
92).

Art. 82. Não sendo necessária a audiência, ou findo o prazo marcado, 
com resposta ou sem ela, o relator ordenará o processo, inquirirá ou fará in-
quirir pelos Juízes seccionais as testemunhas oferecidas, procedendo às mais 
diligências que forem de mister para a averiguação do crime, apresentará o 
processo em mesa com seu relatório verbal (Lei de 1828, art. 23; Decr. N. 
5618, art. 94).
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§ 1º Apresentado e relatado o feito, serão sorteados três ministros, os 
quais, depois de instruídos do processo, passarão ao ato sucessivo, na mesma 
sessão, a julgar se o denunciado ou querelado deve ser ou não pronunciado 
(cit. L., art. 20; Cod. do Proc., arts. 161 e 162; Decr. N. 719 de 1850, art. 2º).

§ 2º Este julgamento se fará em sessão pública, se estiver preso o de-
nunciado ou querelado, ou quando o crime for afiançável. Não se verificando 
nenhuma destas condições, a sessão se tornará secreta, depois do relatório 
e sorteio, podendo os três juízes conferenciar particularmente sobre o feito, 
contanto que o julguem na mesma sessão e na presença dos outros ministros 
e do secretário (cit. Decr. N. 719, arts. 3º, 4º e 5º).

§ 3º Não sendo o réu pronunciado, será imediatamente solto, se estiver 
preso.

§ 4º Se for pronunciado, o réu ficará desde a data da intimação da senten-
ça e enquanto durarem seus efeitos.

a) suspenso do exercício de todas as funções públicas, e inabilitado 
para ser proposto a outro emprego ou nele provido;

b) privado do recebimento de metade do ordenado ou soldo que tiver, 
e que perderá totalmente, se não for afinal absolvido;

c) sujeito à acusação criminal;

d) obrigado à prisão, se o crime for inafiançável, ou enquanto não 
prestar a fiança que a lei exija para livrar-se solto (cit. Lei de 1828, art. 
24; Cod. do Proc., art. 165; Lei de 15 de Outubro de 1827, art. 17).

§ 5º Ao relator compete admitir fiança aos réus nos casos em que ela tem 
lugar.

Art. 83. Redigido pelo relator, escrito pelo secretário e assinado pelos três 
juízes do feito o despacho de pronúncia, será o réu notificado para defender-se 
perante o Tribunal no prazo que lhe for marcado pelo presidente, expedindo-se 
ao mesmo tempo a ordem de prisão, exceto se o réu estiver afiançado ou o 
crime for daqueles em que se pode livrar solto (cit. Lei de 1828, art. 25 e Decr. 
n. 5618, art. 97.

Art. 84. Feitas as diligências prescritas no artigo antecedente, o relator 
dará vista do processo ao Procurador Geral da República para que apresente 
o libelo acusatório (cit., L., art. 26).

§ 1º O Procurador Geral da República intervirá sempre na acusação, ain-
da havendo parte acusadora (cit. L., art. 30).
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§ 2º Se houver parte acusadora, será admitida a declarar ou adir o libelo 
no termo de 48 horas (cit. Decr. n. 5618, art. 99).

§ 3º Oferecido o libelo com ou sem adições da parte acusadora, o relator 
dará vista dos autos ao réu, ou ao seu procurador, para deduzir a sua defesa 
no termo de oito dias, que será prorrogável ao prudente arbítrio do juiz do feito 
(cit. L. de 1828, art. 26).

Art. 85. Findo este termo e na primeira sessão do Tribunal, presente o 
Procurador Geral da República, a parte acusadora, o réu e seus advogados ou 
procuradores, o juiz do feito, mandando ler pelo secretário o libelo, a contrarie-
dade e todas as mais peças do processo, procederá em seguida à inquisição 
das testemunhas que se houverem de produzir, às quais poderão também o 
Procurador Geral da República e as partes fazer as perguntas que lhes parecer 
(cit. L., art. 27).

§ 1º Na primeira sessão do tribunal, depois de findas as inquirições e 
perguntas, o mesmo juiz fará um relatório circunstanciado de todo o processo, 
que poderá ser retificado ou esclarecido pelos ministros presentes, pelo Procu-
rador Geral e pelas partes, quando for inexato, ou não tiver a precisa clareza.

§ 2º Até depois de concluído o relatório, os réus poderão recusar dois 
juízes e o acusador um, sem motivarem a recusação. Se forem dois os réus, 
cada qual poderá recusar um juiz; se mais de dois, a sorte decidirá, caso não 
concordem entre si, quais os dois que hão de exercer esse direito; e isto mes-
mo se observará quando houver mais de um acusador, com a diferença de ser 
nomeado um só deles para a recusação (cit. L. art. 33; Decr. n. 5618, art. 106.

§ 3º Quando, em conseqüência das recusações ou de outros impedimen-
tos, não houver pelo menos seis juízes desimpedidos, serão pelo presidente 
convocados para o julgamento os substitutos necessários para completar esse 
número (cit. L., art. 28 e Decr. n. 848, art. 7º).

§ 4º Em seguida ao relatório e esclarecimentos sobre ele prestados, es-
tando presentes juízes desimpedidos em número suficiente, se discutirá a ma-
téria; e finda a discussão, logo que os ministros declararem que se acham em 
estado de votar, retirar-se-ão da sala o acusador, o réu, advogados e procura-
dores, e o presidente recolherá os votos de todos os juízes presentes (Decr. n. 
5618, art. 113).

§ 5º A sentença será escrita nos autos e assinada em conformidade do 
disposto no art. 49.

Art. 86. Esta sentença poderá ser uma só vez embargada dentro de 10 
dias contados da publicação (cit. Decr., art. 105 e Decr. n. 848, arts. 332 e 
333).
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§ 1º A vista dos autos para embargos será dada por despacho do juiz 
relator.

§ 2º Os embargos podem ser articulados e acompanhados de quaisquer 
documentos.

As partes têm direito à vista para impugnação e sustentação dos embar-
gos nos termos legais, e em todo o caso será afinal ouvido o Procurador Geral 
da República.

§ 3º Vistos os embargos pelo relator e pelos dois juízes seguintes, o último 
revisor os apresentará em mesa, pedindo designação de dia para julgamento.

§ 4º No dia designado, feito o relatório e discutida a matéria, serão julga-
dos os embargos por todos os juízes presentes que forem desimpedidos.

INSTRUÇÃO Nº 287 - Em 10 de Dezembro de 1851

Instruções para centralização nas 
Tesourarias de Fazendas dos paga-
mentos das despesas gerais que se 
fazem nas Províncias, e o modo prá-
tico de os efetuar.

Art. 2º Compete à Tesouraria o pagamento:

§ 1º De todo o material comprado para obras, expediente das Repartições, 
fornecimento dos Arsenais, fardamento da tropa, e para qualquer outra aplica-
ção a que for destinado.

......................................................................................................................

Art. 4º. Para desempenho do § 1º do art. 2º se observará o seguinte:

§ 1º O material comprado para obras deverá constar das contas do vende-
dores, por eles assinadas, rubricadas pelo Oficial Engenheiro Diretor da obra, 
ou pelo respectivo Mestre na sua falta, depois de conferidas com os pedidos. 
Estas contas serão remetidas oficialmente ao Inspetor, que as fará examinar 
na Contadoria, e verificar se há crédito para o seu pagamento, enviando-as 
então com o seu despacho à Tesouraria para aí serem pagas aos próprios 
vendedores, ou a seus procuradores.

§ 2º O material comprado para o expediente das diversas Repartições 
será por estas mensalmente relacionado, e a relação acompanhada das res-
pectivas contas assinadas pelos vendedores, conferidas e rubricadas pelos 
Chefes das ditas Repartições, serão igualmente remetidas com o Ofício ao 
Inspetor para seguirem o processo designado no § antecedente. As despesas 
miúdas serão feitas pelos Porteiros das ditas Repartições, que apresentarão 
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mensalmente uma conta de tais despesas, comprovando com recibos todas 
as que excederem de 1$; esta conta terá o mesmo destino e processo, que 
o do demais expediente, depois do que será paga aos ditos Porteiros, que 
receberão todos os meses da Tesouraria a importância dela. A fim de que es-
tes Empregados se achem sempre habilitados para tais despesas deverão as 
Tesourarias abonar-lhes por adiantamento, e como movimento de fundos por 
uma só vez, no princípio do Exercício, a quantia, em que se calcular os gas-
tos prováveis de um mês, debitando-os nominalmente por essa importância, e  
creditando-os pela entrega que dela fizerem no fim do Exercício, quando já 
 não tenham mais despesas que fazer por conta dele; e tornando-se a proceder 
semelhantemente no novo Exercício.

.............................................................................................................................

DECRETO Nº 848, DE 11 DE OUTUBRO DE 1890

Art. 7º O Tribunal funcionará com a maioria dos seus membros. Na falta 
de número legal serão chamados sucessivamente os juízes das seções mais 
próximas, aos quais competirá jurisdição plena, enquanto funcionarem como 
substitutos.

.....................................................................................................................

Art. 53. A queixa ou denúncia deve conter:

a) a narração do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;

b) o nome do delinqüente, ou os sinais característicos, se for desco-
nhecido;

c) as razões de convicção ou presunção;

d) nomeação de todos os informantes e testemunhas, não excedendo 
estas o número de seis;

e) o tempo e o lugar em que foi o delito cometido.

.....................................................................................................................

Art. 96. Apresentada a denúncia ou queixa contra funcionário público, o 
juiz lhe mandará dar vista imediata, por quinze dias improrrogáveis, e bem 
assim dos documentos que a instruírem e, findo o prazo, com resposta ou sem  
ela, dará começo à formação da culpa, prosseguindo nos termos ulteriores, 
como de direito.

.....................................................................................................................

Art. 332. Dentro de 10 dias depois da intimação da sentença, poderão as 
partes opor embargos à sentença do juiz somente se forem de simples decla-



335

ração, ou de restituição. Nas causas fiscais o prazo é reduzido à metade e não 
se admitirão senão embargos de declaração.

Art. 333. Os embargos de declaração só terão lugar quando houver na 
sentença alguma obscuridade, ambigüidade ou contradição; ou quando se ti-
ver omitido algum ponto sobre que devia haver condenação. Em qualquer des-
tes casos requererá a parte por simples petição, que declare a sentença, ou 
se expresse o ponto omitido da condenação. Junta a petição aos autos, serão 
estes conclusos e decidirá o juiz, sem fazer outra mudança no julgado.

CÓDIGO DO PROCESSO CRIMINAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DO BRASIL 
(Lei de 29 de novembro de 1832)

Art. 12. Aos Juízes de Paz compete:

....................................................................................................

§ 7º Julgar: 1º, as contravenções às Posturas das Câmaras Municipais; 2º, 
os crimes, a que não esteja imposta pena maior, que a multa até cem mil réis, 
prisão, degredo, ou desterro até seis meses, com multa correspondente à me-
tade deste tempo, ou sem ela, e três meses de casa de Correção, ou Oficinas 
Públicas onde as houver.

.....................................................................................................................

Art. 152. A queixa, ou denúncia só se admitirá por escrito, e deve conter: 
1º a assinatura do queixoso, ou denunciante, reconhecida por tabelião, ou Es-
crivão do Juízo, ou por duas testemunhas; 2º os documentos, ou justificação, 
que façam acreditar a existência do delito, ou uma declaração concludente da 
impossibilidade de apresentar alguma destas provas.

.....................................................................................................................

Art. 160. O denunciado, ou aquele contra quem houver queixa, não será 
ouvido para a formação de culpa:

§ 1º Quando estiver fora do Distrito da culpa.

§ 2º Nos crimes em que não tem lugar a fiança.

§ 3º Quando não se souber o lugar da sua residência.

É Distrito da culpa aquele lugar, em que foi cometido o delito, ou onde 
residir o réu, ficando à escolha do queixoso.

Art. 161. Quando a Relação conhecer do crime de responsabilidade de 
sua competência, o Ministro a quem tocar por distribuição, ordenará o pro-
cesso, fazendo autuar as peças instrutivas, procedendo a todas as diligências 
necessárias e o apresentará em Mesa, onde se escolherão por sorte três Mi-



336

nistros, os quais, depois de instruídos do mesmo processo, o pronunciarão, ou 
não, segundo a prova, vencendo-se a decisão por dois votos conformes.

Art. 162. O sorteio dos Juízes para a pronúncia determinada no artigo 
antecedente, será feito publicamente, e terá lugar depois que o indiciado tiver 
sido ouvido, ou se tiver findo o termo, que lhe fora assinado, expedindo o Juiz 
do feito a ordem necessária para esta audiência.

.....................................................................................................................

Art. 165. Os efeitos da pronúncia são:

§ 1º Ficar sujeito o pronunciado à acusação criminal.

§ 2º Ficar suspenso do exercício de todas funções públicas.

§ 3º Ser preso, ou conservado na prisão, enquanto não prestar fiança nos 
casos em que a Lei a admite.

§ 4º Suspender-se-lhe metade do ordenado, ou soldo, que tiver em razão 
do emprego, e que perderá todo, não sendo afinal absolvido.

A suspensão do exercício das funções não estorvará o acesso legal, que 
competir ao empregado pronunciado.

LEI - DE 18 DE SETEMBRO DE 1828

Art. 20. Quando o Tribunal conhecer dos delitos, e erros de ofício, cujo 
conhecimento lhe confere a Constituição, o Ministro, a quem tocar por distribui-
ção, ordenará o processo, fazendo autuar pelo Secretário, as peças instrutivas; 
e procedendo às diligências necessárias, o apresentará à mesa, aonde, por 
sorte se escolherão três Ministros, os quais, depois de instruídos do processo, 
e tendo ouvido o indiciado, o pronunciarão, ou não, segundo a prova.

Art. 21. Podem porém as próprias partes ofendidas apresentar as suas 
queixas contra os Presidentes das províncias, e Ministros de Relações, aos 
Juízes territoriais, aos quais competirá somente neste caso verificar o fato, que 
faz o objeto da queixa; inquirir sobre ele as testemunhas, que lhes forem apre-
sentadas; e facilitar às mesmas partes todos os meios, que elas exigirem, para 
bem a instruírem. Ainda que não haja parte ofendida, compete ao Tribunal a 
requisição do Procurador da Coroa, e Soberania Nacional formar o processo, 
ou mandá-lo preparar pelo Juiz territorial do crime.

Art. 22. Os ditos Juízes enviarão as referidas queixas, por cópia, aos que-
relados, que responderão dentro do termo de quinze dias, e dirigirão as suas 
respostas, ou aos mesmos Juízes, ou diretamente ao Tribunal pelo primeiro 
Correio, participando-o àqueles.
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Art. 23. Findo o termo, os Juízes pelo primeiro Correio remeterão o pro-
cesso informatório, que houverem organizado, na forma do art. 21 com a res-
posta dos querelados, ou sem ela, ao Supremo Tribunal, que procederá sem 
mais audiência dos querelados, na forma do art. 20, e nos mais termos pres-
critos por esta lei.

Art. 24. São efeitos da pronúncia:

1º Sujeição à acusação criminal.

2º Suspensão do exercício de todas as funções públicas, e de metade do 
ordenado, que vencer, e inabilidade para empregos até final sentença, e prisão, 
quando a acusação for de crimes, em que não tem lugar a fiança.

Art. 25. Depois da pronúncia feita pelo Supremo Tribunal de Justiça, ou 
por ele sustentada, dar-se-á vista do processo ao Promotor da Justiça, que 
será o mesmo da Relação da Corte, para este formar o libelo, derivado das 
provas autuadas. O réu será logo notificado por ordem do Presidente do Tribu-
nal para comparecer nele por si, ou seu procurador, no caso do nº 2 do art. 24, 
e produzir aí a sua defesa dentro do prazo, que lhe será marcado, com atenção 
às circunstâncias, que ocorrerem.

Art. 26. Comparecendo o réu por si, ou seu procurador, no termo, que lhe 
for assinado, e oferecido pelo Promotor o libelo acusatório, se lhe dará vista 
para deduzir a sua defesa no termo de oito dias, que será prorrogável ao pru-
dente arbítrio do Juiz do Feito.

Art. 27. Findo este termo, e na primeira conferência do Tribunal, presen-
tes o Promotor, a parte acusadora, o réu, os seus procuradores, advogados, 
e defensores, o mesmo Juiz do Feito, fazendo ler pelo Secretário o libelo, a 
contrariedade, e todas as mais peças do processo, procederá à inquirição das 
testemunhas, que se houverem de produzir, às quais poderão também o Pro-
motor, e as partes fazer as perguntas, que lhes parecer.

Art. 28. Findas as inquirições, e perguntas, o mesmo Juiz, na conferência 
seguinte do Tribunal, apresentará por escrito um relatório circunstanciado de 
todo o processo, que nunca poderá ser julgado por menos de seis Juízes livres 
, e aí será lido, podendo ser contestado pelo Promotor, e pelas partes, ou seus 
Procuradores, quando for inexato, ou não tiver a precisa clareza.

.....................................................................................................................

Art. 30. O Promotor da Justiça intervirá sempre na acusação de todos os 
crimes, ainda havendo parte acusadora.

.....................................................................................................................
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Art. 33. Quando forem dois os réus, cada um recusará seu Juiz sendo 
mais do que dois, concordarão entre si nos dois, que hão de exercer este 
direito; e não concordando, a sorte decidirá. O mesmo se observará, quando 
houver mais de um acusador, com a diferença de que em lugar de dois será 
nomeado um para exercer a recusação.

DECRETO N. 5618 - DE 2 DE MAIO DE 1874

Art. 91. O Desembargador a quem for distribuída uma queixa ou denúncia, 
mandará por seu despacho autuá-la pelo respectivo Escrivão, e expedir ordem 
para que o querelado ou denunciado, no prazo improrrogável de 15 dias, res-
ponda por escrito sobre o crime de que for acusado.

Art. 92. A ordem para audiência do querelado ou denunciado será expedi-
da sob a assinatura do Desembargador Juiz do feito, e dirigida ao denunciado 
ou querelado, ou a qualquer autoridade local, com a cópia da queixa ou denún-
cia, documentos que a instruírem, e declaração do nome do acusador e das 
testemunhas.

Art. 93. Não se expedirá ordem para audiência, quando se verificar al-
guns dos casos previstos no art. 160 do Código do Processo Criminal, ou já 
tiver sido ouvido o querelado ou denunciado na conformidade do art. 154 da 
Constituição.

Art. 94. Findo o prazo de que trata o art. 91, o Juiz do feito ordenará o pro-
cesso, inquirirá, ou mandará inquirir pelos Juízes territoriais as testemunhas 
oferecidas, se for o caso de tal inquirição, e procedendo às mais diligências 
necessárias para a averiguação do crime, apresentará o processo em mesa 
com o seu relatório verbal.

.....................................................................................................................

Art. 97. Escrito pelo Relator, e assinado pelos três Juízes do feito o des-
pacho de pronúncia, será o réu notificado para defender-se na Relação no 
prazo que lhe for designado pelo Presidente, expedindo-se ao mesmo tempo  
a ordem de prisão, exceto se o réu estiver afiançado, ou o crime for daqueles 
em que se pode livrar solto.

.....................................................................................................................

Art. 99. Se houver parte acusadora, será admitida a declarar ou adir o 
libelo no termo de 48 horas.

.....................................................................................................................

Art. 103. Em seguida se discutirá a matéria, no fim do que, declarando 
os Desembargadores que se acham em estado de votar, retirar-se-ão da sala 
o acusador, o réu, Advogados, Procuradores e espectadores, e o Presidente 
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recolherá os votos de todos os Desembargadores presentes, excetuado unica-
mente o Promotor da Justiça, que não tem voto.

.....................................................................................................................

Art. 105. A sentença será lançada nos autos por acórdão, assinado por 
todos os membros do Tribunal, e poderá ser uma vez embargada.

Art. 106. Em qualquer tempo do processo até ao dia da sessão em que 
se fizer a leitura do relatório, mas antes da discussão de que trata o art. 103, 
poderá o réu recusar um Juiz, e a parte acusadora outro, sem motivarem a 
recusa.

Art. 113. Os recursos das sentenças de pronúncia, proferidas pelos Che-
fes de Polícia, serão decididos, nos termos do parágrafo único do art. 9º da Lei 
nº 2033 de 20 de Setembro de 1871, pelo Presidente da Relação, sem inter-
venção de adjuntos, no prazo de cinco dias, contados da data da apresentação 
dos autos no Tribunal.

LEI N. 2033 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1871

Altera diferentes disposições 
da Legislação Judiciária.

A Princesa Imperial Regente, em Nome de Sua Majestade o Imperador o 
Senhor Dom Pedro Segundo,

Faz Saber a todos os súditos do Império que a Assembléia Geral Decre-
tou e Ela Sancionou a Lei seguinte:

Art. 9º Fica extinta a jurisdição dos Chefes de Polícia, Delegados e Sub-
delegados no que respeita ao julgamento dos crimes de que trata o art. 12, § 
7º do Código do Processo Criminal, assim como quanto ao julgamento das 
infrações dos termos de bem viver e segurança, e das infrações de posturas 
municipais.

Parágrafo único. Fica também extinta a competência dessas autoridades 
para o processo e pronúncia nos crimes comuns; salva aos Chefes de Polícia 
a faculdade de proceder à formação da culpa e pronunciar no caso do art. 60 
do Regulamento de 31 de Janeiro de 1842.

Do despacho de pronúncia, neste caso, haverá sem suspensão das pri-
sões decretadas, recurso necessário, nas Províncias de fácil comunicação 
com a sede das Relações, para o Presidente da respectiva Relação; nas de 
difícil comunicação, para o Juiz de Direito da capital da mesma Província.
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REGULAMENTO Nº 120 - DE 31 DE JANEIRO DE 1842

Art. 60. O Governo, ou os Presidentes nas províncias poderão ordenar 
que os Chefes de Polícia se passem temporariamente para um ou outro Termo, 
ou Comarca da Província, quando seja aí necessária a sua presença, ou por-
que a segurança e tranqüilidade pública se ache gravemente comprometida; 
ou porque se tenha ali cometido algum, ou alguns crimes de tal gravidade, e 
revestidos de circunstâncias tais, que requeiram uma investigação mais escru-
pulosa, ativa, imparcial e inteligente; ou finalmente porque se achem envolvi-
dos nos acontecimentos, que ocorrerem, pessoas cujo poderio e prepotência 
tolha a marcha regular e livre das Justiças do lugar.

DECRETO Nº 719 - de 20 de Outubro de 1850 

Regula o modo por que devem ser 
processados os delitos e erros de 
ofício, cujo conhecimento pertence 
ao Supremo Tribunal de Justiça, ou 
às Relações.

Hei por bem, Usando da atribuição que Me confere a Artigo cento e dois, 
parágrafo doze da Constituição, Decretar o seguinte.

Art. 1º Nos delitos e erros de ofício, de que pela Constituição deve conhe-
cer o Supremo Tribunal de Justiça, e nos delitos, cujo conhecimento pertence 
às Relações, o Ministro, a quem o feito tocar por distribuição, ordenará o pro-
cesso, fazendo autuar as peças instrutivas, e procedendo a todas as diligên-
cias necessárias, e depois apresentá-lo-á em Mesa para relatá-lo, na forma 
que determinam os Artigos 20 e 25 da Lei de 18 de Setembro de 1828, e os 
Artigos 161 e 162 do Código do Processo Criminal.

Art. 2º O Presidente do respectivo Tribunal designará essa mesma sessão 
para propor-se o feito, e imediatamente escolher-se-ão por sorte três Ministros, 
os quais depois de instruídos do processo passarão em ato sucessivo, e em 
sessão do Tribunal que tiver de conhecer do feito, a julgar se o denunciado, ou 
aquele contra quem se houver dado a queixa deve ou não ser pronunciado.

Art. 3º Todos ao atos mencionados no Artigo antecedente serão feitos 
em sessão pública do respectivo Tribunal nos casos, em que o denunciado, 
ou aquele contra quem houver queixa, estiver preso, ou quando o crime for 
afiançável.

Art. 4º Nos casos em que o denunciado, ou aquele contra quem houver 
queixa não estiver preso, e o crime for inafiançável, o relatório do feito, e o 
sorteio dos três Ministros para a pronúncia, serão feitos em sessão pública do 
Tribunal, procedendo-se depois a julgar sobre a pronúncia em sessão secreta 
na presença dos Ministros do Tribunal, e do Secretário.
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Art. 5º Os Ministros, que tiverem, de julgar sobre a pronúncia na forma 
prescrita nos Artigos antecedentes, poderão antes disto conferenciar particu-
larmente sobre o feito, contanto que na mesma sessão se julgue sobre a pro-
núncia, como determina o Artigo segundo.

Eusébio de Queiroz Coitinho Mattoso Câmara, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretário d’Estado dos Negócios da Justiça, assim o tenha entendido, e 
faça executar. Palácio do Rio de Janeiro, em vinte de Outubro de mil oitocen-
tos e cincoenta, vigésimo nono da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Majestade o Imperador.

Eusébio de Queiroz Coitinho Mattoso Câmara.

CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL/1824

Art. 102. O Imperador é o chefe do poder executivo, e o exercita pelos 
seus ministros de Estado.

Suas principais atribuições são:

.....................................................................................................................

12) Expedir os decretos, instruções e regulamentos adequados à boa 
execução das leis.

.....................................................................................................................

Art. 154. O Imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas, 
procedendo audiência dos mesmos juízes, informação necessária, e ouvido o 
Conselho de Estado. Os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à 
relação do respectivo distrito para proceder na forma da lei.

LEI - DE 15 DE OUTUBRO DE 1827

Art. 17. Os efeitos do decreto da acusação principiam do dia da intimação, 
e são os seguintes:

1º Ficar o acusado suspenso do exercício de todas as funções públicas, 
até final sentença, e inabilitado nesse tempo para ser proposto a outro empre-
go, ou nele provido.

2º Ficar sujeito à acusação criminal.

3º Ser preso nos casos, em que pela Lei tem lugar a prisão.

4º Suspender-se-lhe metade do ordenado, ou soldo, que tiver; ou perdê-lo 
efetivamente, se não for afinal absolvido.
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RI/1926

Art. 71. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

12ª. Tomada de Contas.

.....................................................................................................................

Art. 102. À Comissão de Tomada de Contas competem as atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº 2.511, de 20 de dezembro de 1911.

.....................................................................................................................

RI/1934

Art. 25. As comissões permanentes são treze:

.....................................................................................................................

13ª. Tomada de Contas.

.....................................................................................................................

Art. 57. À Comissão de Tomada de Contas competem as atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 29 da Constituição.

.....................................................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1934

.....................................................................................................................

Art. 29. Inaugurada a Câmara dos Deputados, passará ao exame e julga-
mento das contas do Presidente da República, relativas ao exercício anterior.

Parágrafo único. Se o Presidente da República não as prestar, a Câmara 
dos Deputados elegerá uma Comissão para organizá-las; e, conforme o resul-
tado, determinará as providências para a punição dos que forem achados em 
culpa.

.....................................................................................................................

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

......................................................................................................................
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13ª. Tomada de Contas.

.....................................................................................................................

Art. 62. À Comissão de Tomada de Contas compete as atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 29 da Constituição e opinar sobre os atos do Tribunal 
de Contas.

.....................................................................................................................

Parágrafo único. Conhecendo das matérias que lhe estão afetas, a Co-
missão apresentará projetos de resolução, que serão promulgados e manda-
dos publicar pelo Presidente da Câmara, depois do voto desta.

RI/1947

Art. 20. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

X1II - Tomada de Contas.

.....................................................................................................................

Art. 33. As comissões permanentes têm por fim principal estudar os as-
suntos submetidos, regimentalmente. Ao seu exame, e sobre eles manifestar 
a sua opinião.

.....................................................................................................................

§ 17. À Comissão de Tomada de Contas compete opinar sobre os atos do 
Tribunal de Contas e apresentar os necessários projetos de lei.

.....................................................................................................................

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

.....................................................................................................................

XI - Comissão de Tomada de Contas;

.....................................................................................................................
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Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................

§ 10. À Comissão de Tomada de Contas compete opinar sobre a presta-
ção de contas do Presidente da República e os atos do Tribunal de Contas.

.....................................................................................................................
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Comissão de Trabalho

Criação

Resolução nº 30/1985 (art. 1º), modificando o RI/1972 (arts. 23 e 28)

Substituição

ver  Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (1989)

HISTÓRICO

1934 - Comissão de Legislação Social;
1972 - Comissão de Trabalho e Legislação Social.

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 1985

Art. 1º Os arts. 23 e 28 da Resolução nº 30, de 31 de outubro de 1972 
- Regimento Interno da Câmara dos Deputados - passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 23 ..................................................................................................

.............................................................................................................

XVIII - Comissão de Trabalho;

.............................................................................................................

Art. 28. .................................................................................................

..............................................................................................................

§ 18. À Comissão de Trabalho compete opinar sobre: 

a) assuntos referentes à organização do trabalho e relações entre 
este e o capital;

 b) direito do trabalho; 

c) organização profissional e sindical; 

d) política salarial; 

e) regulamentação do exercício profissional.

....................................................................................................................”
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Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

Criação

RI/1989 (art. 32, XIII e parágrafo único)
Alteração
Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III) modificando o RI/1989 (art. 32, parágrafo 
único)
Resolução nº 20/2004 (art. 4º) modificando o RI/1989 (art. 32, § único)

HISTÓRICO

1934 - Comissão de Legislação Social;
1947 - Comissão de Serviço Público Civil;
1955 - Comissão de Serviço Público;
1972 - Comissão de Trabalho e Legislação Social;
1985 - Comissão de Trabalho.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

XIII - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

a) matéria trabalhista urbana e rural; direito do trabalho e proces-
sual do trabalho e direito acidentário;

b) contrato individual e convenções coletivas de trabalho;

c) assuntos pertinentes à organização, fiscalização, tutela, segu-
rança e medicina do trabalho;

d) trabalho do menor de idade, da mulher e do estrangeiro;

e) política salarial;

f) política de emprego, política de aprendizagem e treinamento 
profissional;
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g) dissídios individual e coletivo; conflitos coletivos de trabalho; 
direito de greve; negociação coletiva;

h) Justiça do trabalho; Ministério Público do Trabalho;

i) sindicalismo e organização sindical; sistema de representação 
classista; política e liberdade sindical;

j) relação jurídica do trabalho no plano internacional; organiza-
ções internacionais; convenções;

l) relações entre o capital e o trabalho;

m) regulamentação do exercício das profissões; autarquias profis-
sionais;

n) organização político-administrativa da União e reforma  
administrativa;

o) matéria referente a direito administrativo em geral;

p) matérias relativas ao serviço público da administração federal 
direta e indireta, inclusive fundacional;

q) regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos 
e inativos;

r) regime jurídico-administrativo dos bens públicos;

s) prestação de serviços públicos em geral e seu regime jurídico;

....................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares que participam da respectiva Casa.
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§ 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. .................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal”.
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Comissão de Trabalho e Legislação Social

Criação

RI/1972 (arts. 23, XV e 28, § 15)

Substituição

Ver  Comissão de Trabalho (1985)

HISTÓRICO

1934 - Comissão de Legislação Social;
1989 - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

....................................................................................................

XV - Comissão de Trabalho e Legislação Social;

....................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

....................................................................................................

§ 15. À Comissão de Trabalho e Legislação Social compete opinar sobre: 

a) assuntos referentes à organização do trabalho e relações entre 
este e o capital;

 b) direito do trabalho; 

c) organização profissional e sindical; 

d) política salarial;

e) regulamentação do exercício profissional; 

f) previdência e assistência social.

............................................................................................................
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Comissão de Transportes

Criação

RI/1972 (arts. 23, XVI e 28, § 16)

Substituição
ver  Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior 
(1989)

HISTÓRICO

1936 - Comissão de Transportes e Comunicações;
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1993 - Comissão de Viação e Transportes.

RI/1972

Art. 23. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

XVI - Comissão de Transportes.

......................................................................................................................

Art. 28. A competência das comissões permanentes é a definida nos pa-
rágrafos deste artigo.

......................................................................................................................

§ 16. À Comissão de Transportes compete opinar sobre: 

a) assuntos relativos à viação em geral; 

b) transportes aéreos, marítimos, aquaviários, ferroviários e rodoviá-
rios;

c) Marinha mercante; 

d) portos e vias navegáveis; 

e) coordenação dos transportes; 

f)  Obras Públicas em geral. 
....................................................................................................
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Comissão de Transportes e Comunicações

Criação

RI/1936 (arts. 25 e 63)

Substituição

ver  Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (1949)

HISTORICO

1972 - Comissão de Transportes;
1972 - Comissão de Comunicações;
1985 - Comissão de Comunicação e Informática;
1989 - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
1989 - Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Inte-
rior;
1993 - Comissão de Viação e Transportes.

RI/1936

Art. 25. As comissões permanentes serão quatorze:

.....................................................................................................................

14ª, Transportes de Comunicações.

.....................................................................................................................

Art. 63. À Comissão de Transportes e Comunicações compete opinar so-
bre tudo que se refira a transportes e comunicações, radiodifusão, estradas de 
rodagem e de ferro, aviação, navegação, correios e telégrafos.

.....................................................................................................................
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Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas

Criação
RI/1949 (arts. 23, XII e 27, § 11)
Substituição

ver:  Comissão de Transportes (1972)
Comissão de Comunicações (1972)

HISTÓRICO

1854, 1920, 1936 - Comissão de Obras Públicas;
1891 - Comissão de Obras Públicas e Colonização;
1904 - Comissão de Obras Públicas e Viação;
1934 - Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação;
1936 - Comissão de Transportes e Comunicações;
1972 - Comissão de Ciência e Tecnologia;
1985 - Comissão de Comunicação e Informática;
1989 - Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
1989 - Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Inte-
rior;
1993 - Comissão de Viação e Transportes.

RI/1949

Art. 23. As comissões permanentes são doze:

......................................................................................................................

XII - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

.....................................................................................................................

Art. 27. A competência das demais comissões permanentes é a que se 
define nos parágrafos deste artigo.

.....................................................................................................................
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§ 11. À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas com-
pete opinar sobre os assuntos relativos à viação, transportes, comunicações 
e  Obras Públicas

......................................................................................................................
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Comissão de Tratados e Diplomacia

Criação

RI/1891 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Diplomacia e Tratados (1893)

HISTÓRICO

1829, 1947 - Comissão de Diplomacia;
1957 - Comissão de Relações Exteriores;
1996 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

RI/1891

Art. 36. As comissões permanentes são as seguintes:

......................................................................................................................

9ª, de Tratados e Diplomacia;

......................................................................................................................
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Comissão de Turismo e Desporto

Criação

Resolução nº 4/2003 (art. 4º) modificando o RI/1989 (art. 32, VI, § único)

Alteração

Resolução nº 20/2004 (Art. 4º, § único)

HISTÓRICO

1983 - Comissão de Esporte e Turismo;
1989 - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
2002 - Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo.

RESOLUÇÃO Nº 4/2003

.....................................................................................................................

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apro-
vado pela Resolução nº 17, de 1989, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

“Art. 32.

....................................................................................................

XIX - Comissão de Turismo e Desporto:

a) política e sistema nacional de turismo;

b) exploração das atividades e dos serviços turísticos;

c) colaboração com entidades públicas e não-governamentais nacio-
nais e internacionais, que atuem na formação de política de turismo;

d) sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano 
nacional de educação física e desportiva;

e) normas gerais sobre desporto; Justiça desportiva.
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Art. 2º. Revogam-se a alínea f do inciso VI e a alínea b do inciso VII do art. 
32 do Regimento Interno.

.....................................................................................................................

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

VI - Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo:

.....................................................................................................................

f) política e sistema nacional de turismo; exploração das ativi-
dades e dos serviços turísticos;

.....................................................................................................................

VII - Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

.....................................................................................................................

c) sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano 
nacional de educação física e desportiva; normas gerais sobre 
desporto; Justiça desportiva; 

.....................................................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 77, DE 1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

.....................................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
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§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

.............................................................................................................................

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

....................................................................................................................”

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal”.
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Comissão de Viação e Transportes

Criação

Resolução nº 25/1993 (art. 1º) modificando o RI/1989 (art. 32) 

Alteração

Resolução nº 77/1995 (art. 1º, III, parágrafo único) modificando o RI/1989 (art. 
32, parágrafo único)
Resolução nº 20/2004 ( art. 4º) modificando o RI/1989 (art. 32, § único)

HISTÓRICO

1854 - Comissão de Obras Públicas;
1936 - Comissão de Transportes e Comunicação;
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1972 - Comissão de Transportes;
1989 - Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1993

Art. 1º. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela 
Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações:

“Art. 32. .................................................................................................

XIII - Comissão de Viação e Transportes:

a) assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos siste-
mas de transportes em geral;

b) transportes aéreos, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário 
e metroviário; transporte por dutos;

c) ordenação e exploração dos serviços de transportes;

d) transportes urbanos, interestadual, intermunicipal e internacio-
nal;
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e) Marinha mercante, portos e vias navegáveis; navegação maríti-
ma e de cabotagem e a interior; direito marítimo;

f) aviação civil, aeroportos e infra-estrutura aeroportuária; segu-
rança e controle do tráfego aéreo; direito aeronáutico;

g) transporte de passageiros e de cargas; regime jurídico e legis-
lação setorial; acordos e convenções internacionais; responsabili-
dade civil do transportador;

h)segurança, política, educação e legislação de trânsito e 
tráfego.

.............................................................................................................”

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
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VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e so-
bre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, re-
gionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

RESOLUÇÃO Nº 77/1995

Art. 1º. O art. 32 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 17, de 
1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

....................................................................................................

III - nova redação do parágrafo único:

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização 
e Controle.”
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RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2004

Art. 4º. O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. .................................................................................................

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal”.



364

Comissão de Viação e Transportes,  
Desenvolvimento Urbano e Interior

Criação

RI/1989 (art. 32, XIII e parágrafo único)

Substituição

ver   Comissão de Viação e Transportes (1993)
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior (1993)

HISTÓRICO

1936 - Comissão de Transportes e Comunicações;
1949 - Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
1972 - Comissão de Transportes;
1985, 2004 - Comissão de Desenvolvimento Urbano;
1989 - Comissão de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio.

RI/1989

Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos cam-
pos temáticos ou áreas de atividade:

.....................................................................................................................

XIII - Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e 
Interior:

a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e desen-
volvimento urbano; uso e ocupação do solo urbano; habitação e 
sistema financeiro da habitação; transportes urbanos; infra-estru-
tura urbana e saneamento básico;

b) matérias relativas a direito urbanístico e a ordenação jurídico- 
urbanística do território; planos nacionais e regionais de ordena-
ção do território e da organização político-administrativa;

c) desenvolvimento e integração de regiões; planos regionais de 
desenvolvimento econômico e social; incentivos regionais;
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d) regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micror-
regiões;

e) política e desenvolvimento municipal e territorial; assuntos de 
interesse federal nos Municípios, Estados, Territórios e no Distrito 
Federal;

f) matérias referentes a direito municipal e edílico;

g) sistema nacional de defesa civil; política de combate às calami-
dades;

h) migrações internas;

i) assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos siste-
mas de transportes em geral;

j) transportes aéreos, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário 
e metroviário; transpores por dutos;

l) ordenação e exploração dos serviços de transportes;

m) transportes urbano, interestadual, intermunicipal e internacio-
nal;

k) Marinha mercante, portos e vias navegáveis; navegação maríti-
ma e de cabotagem e a interior; direito marítimo;

l) aviação civil, aeroportos e infra-estrutura aeroportuária; segu-
rança e controle do tráfego aéreo; direito aeronáutico;

m) transporte de passageiros e de cargas; regime jurídico e legis-
lação setorial; acordos e convenções internacionais; responsabili-
dade civil do transportador.

n) Segurança, política, educação e legislação de trânsito e 
tráfego.

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividade de cada co-
missão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais 
com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamen-
tária. Sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se 
refere o art. 166, § 1º, da Constituição.

.....................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanen-
tes 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 par-
lamentares 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 mem-
bros da casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre as-
suntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e seto-
riais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos re-
gimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Pú-
blico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Con-
gresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

.....................................................................................................................

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes or-
çamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 
pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
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§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputa-
dos:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
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Primeira Comissão de Contas  (Ministério da Fazenda)

Criação

Requerimento e Parecer (Sessões  de 4, 7, 8 e 11-5-1839)
RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver  Primeira Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda 
(1861)

HISTÓRICO

1870 - Comissão de Contas;
1904 - Comissão de Tomada de Contas;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1839

Devendo-se proceder à eleição da Comissão de orçamento, o Sr. Henri-
que de Rezende pede a palavra e demonstra que esta Comissão é de todas a 
mais trabalhosa, pois que tem de examinar, não só os objetos do Ministério da 
Fazenda, como de todos os mais Ministérios, tendo por este modo a seu cargo, 
o exame de todos os ramos da administração, e de apresentar um parecer com 
o qual possa informar a Câmara, sobre um crédito de perto de nove mil contos 
de réis. É pois de parecer o ilustre deputado que a Comissão do Orçamento 
seja dividida em tantas comissões quantos forem os Ministérios, e que, depois 
de ter havido o devido exame, vão todos esses trabalhos à Comissão do Orça-
mento. Espera que a Câmara ache razoável este seu requerimento, e por isso 
o manda à mesa.

Lê-se o seguinte:

“Requeiro - 1º Que para o orçamento sejam nomeadas tantas comissões 
quantos são os diferentes Ministérios, para que seja cada um examinado em 
separado.



369

“2º Que, isto feito, seja o resultado apresentado, discutido e formulado por 
uma Comissão composta de todas elas, aprovando-se o que for vencido pela 
maioria dos membros reunidos, em seu parecer, na forma do regimento da 
casa.

“3º Este parecer deverá compreender, além do cálculo aritmético, o exame 
moral das consignações orçadas para cada um dos diferentes Ministérios, com 
todas aquelas observações ou projetos de lei que forem convenientes para 
melhor desempenho do serviço para que são destinados..

“4º O disposto acima aplica-se também, e principalmente, à Comissão de 
Contas.

“Câmara dos Deputados, 4 de Maio de 1839. - Venâncio Henriques de 
Rezende. - Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.”

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1839

O Sr. Presidente - Segue-se a Comissão de orçamento; mas acerca des-
te objeto há um parecer da mesa, dado sobre requerimento dos Srs. Henriques 
de Rezende e Carneiro da Cunha.

É lido o seguinte parecer da mesa:

“A mesa, a quem foi presente o requerimento dos Srs. Deputados Hen-
riques de Rezende e Carneiro da Cunha, em que propõem que se nomeiem 
para o orçamento tantas comissões, quantos são os diferentes Ministérios, en-
tende que a medida proposta não preenche os fins que tiveram em vista os 
seus ilustres autores, porque a experiência dos trabalhos parlamentares nos 
ensina que comissões compostas de muitos membros, longe de facilitarem o 
andamento dos negócios, constantemente o embaraçam pela dificuldade de 
se reunirem  os ditos membros; contudo, apesar de assim pensar a tal respeito, 
é de parecer que entre o requerimento em discussão, para que a Câmara em 
sua sabedoria resolva o que julgar mais conveniente.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 7 de Maio de 1839. - Cândido José 
de Araújo Vianna, presidente. - D José de Assis Mascarenhas, 1º secretário, - 
João José de Moura Magalhães, 2º secretário, - Joaquim Nunes Machado. -  A. 
J. Álvares do Amaral.”
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SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1839

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão anterior, sobre o requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende, acerca de se nomearem mais seis comissões de 
orçamento.

Vêm à mesa e são apoiadas as seguintes emendas:

“Substitutiva. - A Comissão do Orçamento será auxiliada pelas seguintes 
comissões.

“As de Instrução Pública e do Comércio, Indústria e Artes, serão encarre-
gadas de fazer o orçamento das despesas do Ministério do Império.

“As de Justiça Civil e Eclesiástica, o do Ministério da Justiça.

“A de diplomacia, o do Ministério de Estrangeiros.

“A de Marinha e Guerra, o do Ministério respectivo.

“As de Fazenda e Orçamento, o do Ministério da Fazenda e Receita Pú-
blica.

“A Comissão de Contas será subdividida em três.

“A primeira examinará as despesas dos Ministérios do Império, Justiça e 
Estrangeiros.

“A Segunda as dos Ministérios da Marinha e Guerra.

“A terceira as do Ministério da Fazenda e Receita Pública.

“Os relatórios de todos os Ministérios serão distribuídos por todas as co-
missões da casa, e cada uma apresentará seu parecer sobre os tópicos dos 
mesmos relatórios que lhes disserem respeito, e as medidas legislativas que 
julgar precisas.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 8 de Maio de 1839. - Castro e Sil-
va.”

“Em lugar de seis comissões, diga-se, três, para examinarem os relatórios 
dos Ministérios da Justiça, Império e Fazenda, salva a redação. - Corrêa da 
Cunha.”
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SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1839

O Sr. Carneiro Leão pede o encerramento da discussão.

Consultada a Câmara, decide que se encerre a discussão; e pondo-se a 
votos a primeira parte da indicação do Sr. Henriques de Rezende, isto é, sobre 
a nomeação de seis comissões, não é aprovada.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Carneiro da Cunha, para que em lugar de 
seis comissões sejam três, e é aprovada.

A segunda parte da indicação é rejeitada.

A primeira parte da emenda do Sr. Castro e Silva julga-se prejudicada, 
menos a última parte que é aprovada.

.....................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

.....................................................................................................................

primeira de contas (Ministério da Fazenda); ......................................

.....................................................................................................................
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Primeira Comissão do Orçamento (Ministério da Fazenda)

Criação

Requerimento e Parecer (Sessões de 4, 7, 8 e 11-5-1839)
RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver  Primeira Comissão de Orçamento e Contas do Ministério da Fazenda 
(1861)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1870, 1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;

SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1839

Devendo-se proceder à eleição da Comissão de orçamento, o Sr. Henri-
que de Rezende pede a palavra e demonstra que esta Comissão é de todas a 
mais trabalhosa, pois que tem de examinar, não só os objetos do Ministério da 
Fazenda, como de todos os mais Ministérios, tendo por este modo a seu cargo, 
o exame de todos os ramos da administração, e de apresentar um parecer com 
o qual possa informar a Câmara, sobre um crédito de perto de nove mil contos 
de réis. É pois de parecer o ilustre deputado que a Comissão do Orçamento 
seja dividida em tantas comissões quantos forem os Ministérios, e que, depois 
de ter havido o devido exame, vão todos esses trabalhos à Comissão do Orça-
mento. Espera que a Câmara ache razoável este seu requerimento, e por isso 
o manda à mesa.

Lê-se o seguinte:

“Requeiro - 1º Que para o orçamento sejam nomeadas tantas comissões 
quantos são os diferentes Ministérios, para que seja cada um examinado em 
separado.

“2º Que, isto feito, seja o resultado apresentado, discutido e formulado por 
uma Comissão composta de todas elas, aprovando-se o que for vencido pela 
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maioria dos membros reunidos, em seu parecer, na forma do regimento da 
casa.

“3º Este parecer deverá compreender, além do cálculo aritmético, o exame 
moral das consignações orçadas para cada um dos diferentes Ministérios, com 
todas aquelas observações ou projetos de lei que forem convenientes para 
melhor desempenho do serviço para que são destinados..

“4º O disposto acima aplica-se também, e principalmente, à Comissão de 
Contas.

“Câmara dos Deputados, 4 de Maio de 1839. - Venâncio Henriques de 
Rezende. - Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.”

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1839

O Sr. Presidente - Segue-se a Comissão de orçamento; mas acerca des-
te objeto há um parecer da mesa, dado sobre requerimento dos Srs. Henriques 
de Rezende e Carneiro da Cunha.

É lido o seguinte parecer da mesa:

“A mesa, a quem foi presente o requerimento dos Srs. Deputados Hen-
riques de Rezende e Carneiro da Cunha, em que propõem que se nomeiem 
para o orçamento tantas comissões, quantos são os diferentes Ministérios, en-
tende que a medida proposta não preenche os fins que tiveram em vista os 
seus ilustres autores, porque a experiência dos trabalhos parlamentares nos 
ensina que comissões compostas de muitos membros, longe de facilitarem o 
andamento dos negócios, constantemente o embaraçam pela dificuldade de 
se reunirem  os ditos membros; contudo, apesar de assim pensar a tal respeito, 
é de parecer que entre o requerimento em discussão, para que a Câmara em 
sua sabedoria resolva o que julgar mais conveniente.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 7 de Maio de 1839. - Cândido José 
de Araújo Vianna, presidente. - D José de Assis Mascarenhas, 1º secretário, - 
João José de Moura Magalhães, 2º secretário, - Joaquim Nunes Machado. -  A. 
J. Álvares do Amaral.”

SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1839

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão anterior, sobre o requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende, acerca de se nomearem mais seis comissões de 
orçamento.
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Vêm à mesa e são apoiadas as seguintes emendas:

“Substitutiva. - A Comissão do Orçamento será auxiliada pelas seguintes 
comissões.

“As de Instrução Pública e do Comércio, Indústria e Artes, serão encarre-
gadas de fazer o orçamento das despesas do Ministério do Império.

“As de Justiça Civil e Eclesiástica, o do Ministério da Justiça.

“A de diplomacia o do Ministério de Estrangeiros.

“A de Marinha e Guerra, o do Ministério respectivo.

“As de Fazenda e Orçamento, o do Ministério da Fazenda e Receita Pú-
blica.

“A Comissão de Contas será subdividida em três.

“A primeira examinará as despesas dos Ministérios do Império, Justiça e 
Estrangeiros.

“A Segunda as dos Ministérios da Marinha e Guerra.

“A terceira as do Ministério da Fazenda e Receita Pública.

“Os relatórios de todos os Ministérios serão distribuídos por todas as co-
missões da casa, e cada uma apresentará seu parecer sobre os tópicos dos 
mesmos relatórios que lhes disserem respeito, e as medidas legislativas que 
julgar precisas.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 8 de Maio de 1839. - Castro e Sil-
va.”

“Em lugar de seis comissões, diga-se, três, para examinarem os relatórios 
dos Ministérios da Justiça, Império e Fazenda, salva a redação. - Corrêa da 
Cunha.”

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1839

O Sr. Carneiro Leão pede o encerramento da discussão.

Consultada a Câmara, decide que se encerre a discussão; e pondo-se a 
votos a primeira parte da indicação do Sr. Henriques de Rezende, isto é, sobre 
a nomeação de seis comissões, não é aprovada.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Carneiro da Cunha, para que em lugar de 
seis comissões sejam três, e é aprovada.
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A segunda parte da indicação é rejeitada.

A primeira parte da emenda do Sr. Castro e Silva julga-se prejudicada, 
menos a última parte que é aprovada.

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: .................................................

.............................................................................................................................

Primeira de Orçamento (Ministério da Fazenda)
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Primeira Comissão de Orçamento e   
Contas, do Ministério da Fazenda

Criação

Indicação e Parecer (Sessões de 13 e 25-6 e 8-7-1861 

Alteração

RI/1868 (art. 36)

Substituição

ver   Comissão de Orçamento (1870)
Comissão de Contas (1870)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Primeira Comissão de Contas (Ministério da Fazenda);
1839, 1861 - Primeira Comissão do Orçamento (Ministério da Fazenda);
1934, 1963 - Comissão  de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 1861

Lê-se, e vai a Comissão de polícia, a seguinte indicação:

Indico que a Comissão de Polícia proponha as comissões que deverão 
ser encarregadas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Paço da Câmara dos Deputados, 13 de junho de 1861. - Conde de Bae-
pendy.
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SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1861

EXPEDIENTE

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Lê-se, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Taques, o seguinte parecer:

“A Comissão de polícia, tendo examinado a indicação do Sr. Deputado 
conde de Baependy, relativa à designação das comissões que devam ser in-
cumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da Agricultura, 
Comércio e  Obras Públicas, vem expor a esta augusta Câmara o seu pare-
cer.

“Pelo regimento, três são as comissões encarregadas do orçamento dos 
diversos Ministérios, e três outras as que têm de examinar suas contas.

“Julga porém a Comissão de polícia que melhor convém à regularidade 
dos serviços que pertencem às referidas comissões que aquela a quem incum-
be a fatura do orçamento seja igualmente encarregada das contas do respec-
tivo Ministério, pela razão óbvia de que mais habilitados são para apreciar as 
contas da despesa aqueles que a marcarão.

“É pois, entende a Comissão de polícia que as três comissões de orçamen-
to e as três de contas sejam refundidas, e permanecendo o número de seis, 
como atualmente, se lhes assinale as atribuições e designações seguintes:

“1º de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda.

“2º de Orçamento e Contas, do Ministério do Império.

“3º de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça e Estrangeiros.

“4º de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha.

“5º de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra.

“6º de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas.

“Pensa porém a Comissão de polícia que, uma vez eleitas, como se acham, 
as comissões da casa na corrente sessão, convirá, e o propõe, que a disposi-
ção de que se trata neste parecer vigore do futuro ano em diante, ficando na 
presente sessão incumbida a 2ª Comissão de orçamento, bem como a 2ª de 
contas, dos serviços concernentes ao Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.
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“Paço da Câmara dos Deputados, 25 de Junho de 1861. - V. de Camara-
gibe, presidente. - Antonio Pereira Pinto, secretário. - Francisco Januário da 
Gama Cerqueira, 2º secretário. - Luiz Antonio Vieira da Silva, 3º secretário. 

- Pedro de Calazans, 4º secretário.”

SESSÃO DE 8 DE JULHO DE 1861

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Entra em discussão o parecer da Comissão de polícia, adiado na sessão 
de 25 de junho próximo passado, relativo à designação das comissões que 
devam ser incumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

.....................................................................................................................

O Sr. Pereira Pinto (1º secretário) - Levanto-me unicamente para as-
severar ao honrado deputado pelo Maranhão, que pareceu por em dúvida a 
confiança que os membros da mesa por ventura depositam nas diversas co-
missões da casa, que a Comissão de polícia a que tenho a honra de pertencer 
presta toda a fé e a maior homenagem aos ilustres cavalheiros que compõem 
as comissões da Câmara (apoiados); e tanto assim é que mesmo no caso 
vertente não duvidou, e o propõe, que as comissões já eleitas de contas e 
orçamentos fiquem incumbidas na presente sessão dos trabalhos que lhe são 
inerentes, acrescendo as do novo Ministério de  Obras Públicas, a despeito da 
doutrina estabelecida no parecer que ora se discute (Apoiados).

......................................................................................................................

Ninguém mais pedindo a palavra, é posto a votos e aprovado o parecer.

.....................................................................................................................

RI/1868

Art. 36. As comissões permanentes são: .................................................

1ª de Orçamento e Contas, Fazenda; ........................................................

....................................................................................................................
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Quarta Comissão de Orçamento e 
Contas, do Ministério da Marinha

Criação

Indicação e Parecer (Sessões de 13 e 25-6 e 8-7-1861 

Alteração

RI/1868 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Orçamento (1870)
Comissão de Contas (1870)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Orçamento (Ministério da Marinha e Guer-
ra);
1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1989 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 1861

Lê-se, e vai a Comissão de polícia, a seguinte indicação:

Indico que a Comissão de Polícia proponha as comissões que deverão 
ser encarregadas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Paço da Câmara dos Deputados, 13 de junho de 1861. - Conde de Bae-
pendy.
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SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1861

EXPEDIENTE

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Lê-se, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Taques, o seguinte parecer:

“A Comissão de polícia, tendo examinado a indicação do Sr. Deputado 
conde de Baependy, relativa à designação das comissões que devam ser in-
cumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da Agricultura, 
Comércio e  Obras Públicas, vem expor a esta augusta Câmara o seu pare-
cer.

“Pelo regimento, três são as comissões encarregadas do orçamento dos 
diversos Ministérios, e três outras as que têm de examinar suas contas.

“Julga porém a Comissão de polícia que melhor convém à regularidade 
dos serviços que pertencem às referidas comissões que aquela a quem incum-
be a fatura do orçamento seja igualmente encarregada das contas do respec-
tivo Ministério, pela razão óbvia de que mais habilitados são para apreciar as 
contas da despesa aqueles que a marcarão.

“É pois, entende a Comissão de polícia que as três comissões de orçamen-
to e as três de contas sejam refundidas, e permanecendo o número de seis, 
como atualmente, se lhes assinale as atribuições e designações seguintes:

“1º de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda.

“2º de Orçamento e Contas, do Ministério do Império.

“3º de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça e Estrangeiros.

“4º de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha.

“5º de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra.

“6º de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas.

“Pensa porém a Comissão de polícia que, uma vez eleitas, como se acham, 
as comissões da casa na corrente sessão, convirá, e o propõe, que a disposi-
ção de que se trata neste parecer vigore no futuro ano em diante, ficando na 
presente sessão incumbida a 2ª Comissão de orçamento, bem como a 2ª de 
contas, dos serviços concernentes ao Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.
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“Paço da Câmara dos Deputados, 25 de Junho de 1861. - V. de Camara-
gibe, presidente. - Antonio Pereira Pinto, secretário. - Francisco Januário da 
Gama Cerqueira, 2º secretário. - Luiz Antonio Vieira da Silva, 3º secretário. 

- Pedro de Calazans, 4º secretário.”

SESSÃO DE 8 DE JULHO DE 1861

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Entra em discussão o parecer da Comissão de polícia, adiado na sessão 
de 25 de junho próximo passado, relativo à designação das comissões que 
devam ser incumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

.....................................................................................................................

O Sr. Pereira Pinto (1º secretário) - Levanto-me unicamente para as-
severar ao honrado deputado pelo Maranhão, que pareceu por em dúvida a 
confiança que os membros da mesa por ventura depositam nas diversas co-
missões da casa, que a Comissão de polícia a que tenho a honra de pertencer 
presta toda a fé e a maior homenagem aos ilustres cavalheiros que compõem 
as comissões da Câmara (apoiados); e tanto assim é que mesmo no caso 
vertente não duvidou, e o propõe, que as comissões já eleitas de contas e 
orçamentos fiquem incumbidas na presente sessão dos trabalhos que lhe são 
inerentes, acrescendo as do novo Ministério de  Obras Públicas, a despeito da 
doutrina estabelecida no parecer que ora se discute (Apoiados).

.....................................................................................................................

Ninguém mais pedindo a palavra, é posto a votos e aprovado o parecer.

.....................................................................................................................

RI/1868

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

4ª Orçamento e Contas, Marinha; ...............................................................

.....................................................................................................................



382

Quinta Comissão de Orçamento e 
Contas, do Ministério da Guerra

Criação

Indicação e Parecer (Sessões de 13 e 25-6 e 8-7-1861

Alteração

RI/1868 (art. 36)

Substituição

ver   Comissão de Orçamento (1870)
Comissão de Contas (1870)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra);
1839, 1861 - Terceira Comissão de Orçamento (Ministério da Marinha e Guer-
ra);
1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1989 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 1861

Lê-se, e vai a Comissão de polícia, a seguinte indicação:

- Indico que a Comissão de Polícia proponha as comissões que deverão 
ser encarregadas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Paço da Câmara dos Deputados, 13 de junho de 1861. - Conde de Bae-
pendy.
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SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1861

EXPEDIENTE

 

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Lê-se, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Taques, o seguinte parecer:

“A Comissão de polícia, tendo examinado a indicação do Sr. Deputado 
conde de Baependy, relativa à designação das comissões que devam ser in-
cumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da Agricultura, 
Comércio e  Obras Públicas, vem expor a esta augusta Câmara o seu pare-
cer.

“Pelo regimento, três são as comissões encarregadas do orçamento dos 
diversos Ministérios, e três outras as que têm de examinar suas contas.

“Julga porém a Comissão de polícia que melhor convém à regularidade 
dos serviços que pertencem às referidas comissões que aquela a quem incum-
be a fatura do orçamento seja igualmente encarregada das contas do respec-
tivo Ministério, pela razão óbvia de que mais habilitados são para apreciar as 
contas da despesa aqueles que a marcarão.

“É pois, entende a Comissão de polícia que as três comissões de orçamen-
to e as três de contas sejam refundidas, e permanecendo o número de seis, 
como atualmente, se lhes assinale as atribuições e designações seguintes:

“1º de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda.

“2º de Orçamento e Contas, do Ministério do Império.

“3º de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça e Estrangeiros.

“4º de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha.

“5º de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra.

“6º de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas.

“Pensa porém a Comissão de polícia que, uma vez eleitas, como se acham, 
as comissões da casa na corrente sessão, convirá, e o propõe, que a disposi-
ção de que se trata neste parecer vigore no futuro ano em diante, ficando na 
presente sessão incumbida a 2ª Comissão de orçamento, bem como 2ª de 
contas, dos serviços concernentes ao Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.
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“Paço da Câmara dos Deputados, 25 de Junho de 1861. - V. de Camaragibe, 
presidente. - Antonio Pereira Pinto, secretário. - Francisco Januário da Gama 
Cerqueira, 2º secretário. - Luiz Antonio Vieira da Silva, 3º secretário. - Pedro 
de Calazans, 4º secretário.”

SESSÃO DE 8 DE JULHO DE 1861

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Entra em discussão o parecer da Comissão de polícia, adiado na sessão 
de 25 de junho próximo passado, relativo à designação das comissões que 
devam ser incumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

.....................................................................................................................

O Sr. Pereira Pinto (1º secretário) - Levanto-me unicamente para as-
severar ao honrado deputado pelo Maranhão, que pareceu por em dúvida a 
confiança que os membros da mesa por ventura depositam nas diversas co-
missões da casa, que a Comissão de polícia a que tenho a honra de pertencer 
presta toda a fé e a maior homenagem aos ilustres cavalheiros que compõem 
as comissões da Câmara (apoiados); e tanto assim é que mesmo no caso 
vertente não duvidou, e o propõe, que as comissões já eleitas de contas e 
orçamentos fiquem incumbidas na presente sessão dos trabalhos que lhe são 
inerentes, acrescendo as do novo Ministério de  Obras Públicas, a despeito da 
doutrina estabelecida no parecer que ora se discute (Apoiados).

.....................................................................................................................

Ninguém mais pedindo a palavra, é posto a votos e aprovado o parecer.

.....................................................................................................................

RI/1868

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

5ª Orçamento e Contas, Guerra; ..............................................................

.....................................................................................................................
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Segunda Comissão de Contas   
(Ministério do Império, Justiça e Estrangeiros)

Criação

Requerimento e Parecer (Sessões de 4, 7, 8 e 11-5-1839)
RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver Segunda Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério do Império 
(1861).
Terceira Comissão de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça e Es-
trangeiros (1861).

HISTÓRICO

1870 - Comissão de Contas;
1904 - Comissão de Tomada de Contas;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1839

Devendo-se proceder à eleição da Comissão de orçamento, o Sr. Henri-
que de Rezende pede a palavra e demonstra que esta Comissão é de todas a 
mais trabalhosa, pois que tem de examinar, não só os objetos do Ministério da 
Fazenda, como de todos os mais Ministérios, tendo por este modo a seu cargo, 
o exame de todos os ramos da administração, e de apresentar um parecer com 
o qual possa informar a Câmara, sobre um crédito de perto de nove mil contos 
de réis. É pois de parecer o ilustre deputado que a Comissão do Orçamento 
seja dividida em tantas comissões quantos forem os Ministérios, e que, depois 
de ter havido o devido exame, vão todos esses trabalhos à Comissão do Orça-
mento. Espera que a Câmara ache razoável este seu requerimento, e por isso 
o manda à mesa.

Lê-se o seguinte:
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“Requeiro - 1º Que para o orçamento sejam nomeadas tantas comissões 
quantos são os diferentes Ministérios, para que seja cada um examinado em 
separado.

“2º Que, isto feito, seja o resultado apresentado, discutido e formulado por 
uma Comissão composta de todas elas, aprovando-se o que for vencido pela 
maioria dos membros reunidos, em seu parecer, na forma do regimento da 
casa.

“3º Este parecer deverá compreender, além do cálculo aritmético, o exame 
moral das consignações orçadas para cada um dos diferentes Ministérios, com 
todas aquelas observações ou projetos de lei que forem convenientes para 
melhor desempenho do serviço para que são destinados.

“4º O disposto acima aplica-se também, e principalmente, à Comissão de 
Contas.

“Câmara dos Deputados, 4 de Maio de 1839. - Venâncio Henriques de 
Rezende. - Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.”

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1839

O Sr. Presidente - Segue-se a Comissão de orçamento; mas acerca des-
te objeto há um parecer da mesa, dado sobre requerimento dos Srs. Henriques 
de Rezende e Carneiro da Cunha.

É lido o seguinte parecer da mesa:

“A mesa, a quem foi presente o requerimento dos Srs. Deputados Hen-
riques de Rezende e Carneiro da Cunha, em que propõem que se nomeiem 
para o orçamento tantas comissões, quantos são os diferentes Ministérios, en-
tende que a medida proposta não preenche os fins que tiveram em vista os 
seus ilustres autores, porque a experiência dos trabalhos parlamentares nos 
ensina que comissões compostas de muitos membros, longe de facilitarem o 
andamento dos negócios, constantemente o embaraçam pela dificuldade de 
se reunirem  os ditos membros; contudo, apesar de assim pensar a tal respeito, 
é de parecer que entre o requerimento em discussão, para que a Câmara em 
sua sabedoria resolva o que julgar mais conveniente.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 7 de Maio de 1839. - Cândido José 
de Araújo Vianna, presidente. - D José de Assis Mascarenhas, 1º secretário, - 
João José de Moura Magalhães, 2º secretário, - Joaquim Nunes Machado. -  A. 
J. Álvares do Amaral.”
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SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1839

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão anterior, sobre o requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende, acerca de se nomearem mais seis comissões de 
orçamento.

Vêm à mesa e são apoiadas as seguintes emendas:

“Substitutiva. - A Comissão do Orçamento será auxiliada pelas seguintes 
comissões.

“As de Instrução Pública e do Comércio, Indústria e Artes, serão encarre-
gadas de fazer o orçamento das despesas do Ministério do Império.

“As de Justiça Civil e Eclesiástica, o do Ministério da Justiça.

“A de diplomacia o do Ministério de Estrangeiros.

“A de Marinha e Guerra, o do Ministério respectivo.

“As de Fazenda e Orçamento, o do Ministério da Fazenda e Receita Pú-
blica.

“A Comissão de Contas será subdividida em três.

“A primeira examinará as despesas dos Ministérios do Império, Justiça e 
Estrangeiros.

“A Segunda as dos Ministérios da Marinha e Guerra.

“A terceira as do Ministério da Fazenda e Receita Pública.

“Os relatórios de todos os Ministérios serão distribuídos por todas as co-
missões da casa, e cada uma apresentará seu parecer sobre os tópicos dos 
mesmos relatórios que lhes disserem respeito, e as medidas legislativas que 
julgar precisas.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 8 de Maio de 1839. - Castro e Sil-
va.”

“Em lugar de seis comissões, diga-se, três, para examinarem os relatórios 
dos Ministérios da Justiça, Império e Fazenda, salva a redação. - Corrêa da 
Cunha.”
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SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1839

O Sr. Carneiro Leão pede o encerramento da discussão.

Consultada a Câmara, decide que se encerre a discussão; e pondo-se a 
votos a primeira parte da indicação do Sr. Henriques de Rezende, isto é, sobre 
a nomeação de seis comissões, não é aprovada.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Carneiro da Cunha, para que em lugar de 
seis comissões sejam três, e é aprovada.

A segunda parte da indicação é rejeitada.

A primeira parte da emenda do Sr. Castro e Silva julga-se prejudicada, 
menos a última parte que é aprovada.

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ...................................................

segunda de contas (Ministério do Império, Justiça e Estrangeiros); ..........

.....................................................................................................................
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Segunda Comissão do Orçamento   
(Ministério do Império, Justiça e Estrangeiros)

Criação

Requerimento, Parecer (Sessões de 4, 7, 8 e 11-5-1839)
RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver Segunda Comissão de Orçamento e Contas do Ministério do Império 
(1861).
Terceira Comissão de Orçamento e Contas do Ministério da Justiça e Estran-
geiros (1861).

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1870, 1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1839

Devendo-se proceder à eleição da Comissão de orçamento, o Sr. Henri-
que de Rezende pede a palavra e demonstra que esta Comissão é de todas a 
mais trabalhosa, pois que tem de examinar, não só os objetos do Ministério da 
Fazenda, como de todos os mais Ministérios, tendo por este modo a seu cargo, 
o exame de todos os ramos da administração, e de apresentar um parecer com 
o qual possa informar a Câmara, sobre um crédito de perto de nove mil contos 
de réis. É pois de parecer o ilustre deputado que a Comissão do Orçamento 
seja dividida em tantas comissões quantos forem os Ministérios, e que, depois 
de ter havido o devido exame, vão todos esses trabalhos à Comissão do Orça-
mento. Espera que a Câmara ache razoável este seu requerimento, e por isso 
o manda à mesa.

Lê-se o seguinte:

“Requeiro - 1º Que para o orçamento sejam nomeadas tantas comissões 
quantos são os diferentes Ministérios, para que seja cada um examinado em 
separado.
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“2º Que, isto feito, seja o resultado apresentado, discutido e formulado por 
uma Comissão composta de todas elas, aprovando-se o que for vencido pela 
maioria dos membros reunidos, em seu parecer, na forma do regimento da 
casa.

“3º Este parecer deverá compreender, além do cálculo aritmético, o exame 
moral das consignações orçadas para cada um dos diferentes Ministérios, com 
todas aquelas observações ou projetos de lei que forem convenientes para 
melhor desempenho do serviço para que são destinados.

“4º O disposto acima aplica-se também, e principalmente, à Comissão de 
Contas.

“Câmara dos Deputados, 4 de Maio de 1839. - Venâncio Henriques de 
Rezende. - Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.”

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1839

O Sr. Presidente - Segue-se a Comissão de orçamento; mas acerca des-
te objeto há um parecer da mesa, dado sobre requerimento dos Srs. Henriques 
de Rezende e Carneiro da Cunha.

É lido o seguinte parecer da mesa:

“A mesa, a quem foi presente o requerimento dos Srs. Deputados Hen-
riques de Rezende e Carneiro da Cunha, em que propõem que se nomeiem 
para o orçamento tantas comissões, quantos são os diferentes Ministérios, en-
tende que a medida proposta não preenche os fins que tiveram em vista os 
seus ilustres autores, porque a experiência dos trabalhos parlamentares nos 
ensina que comissões compostas de muitos membros, longe de facilitarem o 
andamento dos negócios, constantemente o embaraçam pela dificuldade de 
se reunirem  os ditos membros; contudo, apesar de assim pensar a tal respeito, 
é de parecer que entre o requerimento em discussão, para que a Câmara em 
sua sabedoria resolva o que julgar mais conveniente.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 7 de Maio de 1839. - Cândido José 
de Araújo Vianna, presidente. - D José de Assis Mascarenhas, 1º secretário, - 
João José de Moura Magalhães, 2º secretário, - Joaquim Nunes Machado. -  A. 
J. Álvares do Amaral.”
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SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1839

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão anterior, sobre o requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende, acerca de se nomearem mais seis comissões de 
orçamento.

Vêm à mesa e são apoiadas as seguintes emendas:

“Substitutiva. - A Comissão do Orçamento será auxiliada pelas seguintes 
comissões.

“As de Instrução Pública e do Comércio, Indústria e Artes, serão encarre-
gadas de fazer o orçamento das despesas do Ministério do Império.

“As de Justiça Civil e Eclesiástica, o do Ministério da Justiça.

“A de diplomacia o do Ministério de Estrangeiros.

“A de Marinha e Guerra, o do Ministério respectivo.

“As de Fazenda e Orçamento, o do Ministério da Fazenda e Receita Pú-
blica.

“A Comissão de Contas será subdividida em três.

“A primeira examinará as despesas dos Ministérios do Império, Justiça e 
Estrangeiros.

“A Segunda as dos Ministérios da Marinha e Guerra.

“A terceira as do Ministério da Fazenda e Receita Pública.

“Os relatórios de todos os Ministérios serão distribuídos por todas as co-
missões da casa, e cada uma apresentará seu parecer sobre os tópicos dos 
mesmos relatórios que lhes disserem respeito, e as medidas legislativas que 
julgar precisas.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 8 de Maio de 1839. - Castro e Sil-
va.”

“Em lugar de seis comissões, diga-se, três, para examinarem os relatórios 
dos Ministérios da Justiça, Império e Fazenda, salva a redação. - Corrêa da 
Cunha.”
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SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1839

O Sr. Carneiro Leão pede o encerramento da discussão.

Consultada a Câmara, decide que se encerre a discussão; e pondo-se a 
votos a primeira parte da indicação do Sr. Henriques de Rezende, isto é, sobre 
a nomeação de seis comissões, não é aprovada.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Carneiro da Cunha, para que em lugar 
de seis comissões sejam três, e é aprovada.

A segunda parte da indicação é rejeitada.

A primeira parte da emenda do Sr. Castro e Silva julga-se prejudicada, 
menos a última parte que é aprovada.

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são:

.....................................................................................................................

Segunda de Orçamento (Ministério do Império, Justiça e Estrangeiros.
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Segunda Comissão de Orçamento e 
Contas, do Ministério do Império

Criação

Indicação e Parecer (Sessões de 13 e 25-6 e 8-7-1861)

Alteração

RI/1868 (art. 36)

Alteração

RI/1868 (art. 36)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Segunda Comissão de Contas (Ministério do Império, Justiça e 
Estrangeiros);
1839, 1861 - Segunda Comissão do Orçamento (Ministérios do Império, Justiça 
e Estrangeiros);
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 1861

Lê-se, e vai a Comissão de polícia, a seguinte indicação:

- Indico que a Comissão de Polícia proponha as comissões que deverão 
ser encarregadas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Paço da Câmara dos Deputados, 13 de junho de 1861. - Conde de Bae-
pendy.
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SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1861

EXPEDIENTE

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Lê-se, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Taques, o seguinte parecer:

“A Comissão de polícia, tendo examinado a indicação do Sr. Deputado 
conde de Baependy, relativa à designação das comissões que devam ser in-
cumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da Agricultura, 
Comércio e  Obras Públicas, vem expor a esta augusta Câmara o seu pare-
cer.

“Pelo regimento, três são as comissões encarregadas do orçamento dos 
diversos Ministérios, e três outras as que têm de examinar suas contas.

“Julga porém a Comissão de polícia que melhor convém à regularidade 
dos serviços que pertencem às referidas comissões que aquela a quem incum-
be a fatura do orçamento seja igualmente encarregada das contas do respec-
tivo Ministério, pela razão óbvia de que mais habilitados são para apreciar as 
contas da despesa aqueles que a marcarão.

“É pois, entende a Comissão de polícia que as três comissões de orçamen-
to e as três de contas sejam refundidas, e permanecendo o número de seis, 
como atualmente, se lhes assinale as atribuições e designações seguintes:

“1º de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda.

“2º de Orçamento e Contas, do Ministério do Império.

“3º de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça e Estrangeiros.

“4º de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha.

“5º de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra.

“6º de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas.

“Pensa porém a Comissão de polícia que, uma vez eleitas, como se acham, 
as comissões da casa na corrente sessão, convirá, e o propõe, que a disposi-
ção de que se trata neste parecer vigore no futuro ano em diante, ficando na 
presente sessão incumbida a 2ª Comissão de orçamento, bem como a 2ª de 
contas, dos serviços concernentes ao Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.
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“Paço da Câmara dos Deputados, 25 de Junho de 1861. - V. de Camara-
gibe, presidente. - Antonio Pereira Pinto, secretário. - Francisco Januário da 
Gama Cerqueira, 2º secretário. - Luiz Antonio Vieira da Silva, 3º secretário. 

- Pedro de Calazans, 4º secretário.”

SESSÃO DE 8 DE JULHO DE 1861

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Entra em discussão o parecer da Comissão de polícia, adiado na sessão 
de 25 de junho próximo passado, relativo à designação das comissões que 
devam ser incumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

.....................................................................................................................

O Sr. Pereira Pinto (1º secretário) - Levanto-me unicamente para as-
severar ao honrado deputado pelo Maranhão, que pareceu por em dúvida a 
confiança que os membros da mesa por ventura depositam nas diversas co-
missões da casa, que a Comissão de polícia a que tenho a honra de pertencer 
presta toda a fé e a maior homenagem aos ilustres cavalheiros que compõem 
as comissões da Câmara (apoiados); e tanto assim é que mesmo no caso 
vertente não duvidou, e o propõe, que as comissões já eleitas de contas e 
orçamentos fiquem incumbidas na presente sessão dos trabalhos que lhe são 
inerentes, acrescendo as do novo Ministério de  Obras Públicas, a despeito da 
doutrina estabelecida no parecer que ora se discute (Apoiados).

.....................................................................................................................

Ninguém mais pedindo a palavra, é posto a votos e aprovado o parecer.

.....................................................................................................................

RI/1868

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

2ª Comissão do Orçamento e contas, Império; ...........................................

.....................................................................................................................
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Sexta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas

Criação

Indicação e Parecer (Sessões de 13 e 25-6 e 8-7-1861 

Alteração

RI/1868 (art. 36)

Substituição

ver   Comissão de Orçamento (1870)
Comissão de Contas (1870)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1989 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 1861[

.

Lê-se, e vai a Comissão de polícia, a seguinte indicação:

Indico que a Comissão de Polícia proponha as comissões que deverão 
ser encarregadas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Paço da Câmara dos Deputados, 13 de junho de 1861. - Conde de Bae-
pendy.
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SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1861

EXPEDIENTE

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Lê-se, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Taques, o seguinte parecer:

“A Comissão de polícia, tendo examinado a indicação do Sr. Deputado 
conde de Baependy, relativa à designação das comissões que devam ser in-
cumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da Agricultura, 
Comércio e  Obras Públicas, vem expor a esta augusta Câmara o seu pare-
cer.

“Pelo regimento, três são as comissões encarregadas do orçamento dos 
diversos Ministérios, e três outras as que têm de examinar suas contas.

“Julga porém a Comissão de polícia que melhor convém à regularidade 
dos serviços que pertencem às referidas comissões que aquela a quem incum-
be a fatura do orçamento seja igualmente encarregada das contas do respec-
tivo Ministério, pela razão óbvia de que mais habilitados são para apreciar as 
contas da despesa aqueles que a marcarão.

“É pois, entende a Comissão de polícia que as três comissões de orçamen-
to e as três de contas sejam refundidas, e permanecendo o número de seis, 
como atualmente, se lhes assinale as atribuições e designações seguintes:

“1º de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda.

“2º de Orçamento e Contas, do Ministério do Império.

“3º de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça e Estrangeiros.

“4º de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha.

“5º de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra.

“6º de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas.

“Pensa porém a Comissão de polícia que, uma vez eleitas, como se acham, 
as comissões da casa na corrente sessão, convirá, e o propõe, que a disposi-
ção de que se trata neste parecer vigore no futuro ano em diante, ficando na 
presente sessão incumbida a 2ª Comissão de orçamento, bem como a 2ª de 
contas, dos serviços concernentes ao Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.
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“Paço da Câmara dos Deputados, 25 de Junho de 1861. - V. de Camara-
gibe, presidente. - Antonio Pereira Pinto, secretário. - Francisco Januário da 
Gama Cerqueira, 2º secretário. - Luiz Antonio Vieira da Silva, 3º secretário. 

- Pedro de Calazans, 4º secretário.”

SESSÃO DE 8 DE JULHO DE 1861

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Entra em discussão o parecer da Comissão de polícia, adiado na sessão 
de 25 de junho próximo passado, relativo à designação das comissões que 
devam ser incumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

.....................................................................................................................

O Sr. Pereira Pinto (1º secretário) - Levanto-me unicamente para asseve-
rar ao honrado deputado pelo Maranhão, que pareceu por em dúvida a confian-
ça que os membros da mesa por ventura depositam nas diversas comissões 
da casa, que a Comissão de polícia a que tenho a honra de pertencer presta 
toda a fé e a maior homenagem aos ilustres cavalheiros que compõem as co-
missões da Câmara (apoiados); e tanto assim é que mesmo no caso vertente 
não duvidou, e o propõe, que as comissões já eleitas de contas e orçamentos 
fiquem incumbidas na presente sessão dos trabalhos que lhe são inerentes, 
acrescendo as do novo Ministério de  Obras Públicas, a despeito da doutrina 
estabelecida no parecer que ora se discute (Apoiados).

.....................................................................................................................

Ninguém mais pedindo a palavra, é posto a votos e aprovado o parecer.

.....................................................................................................................

RI/1868

Art. 36. ....................................................................................................

.....................................................................................................................

6ª Orçamento e Contas, agricultura;...........................................................

......................................................................................................................
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Terceira Comissão de Contas (Ministério da Marinha e Guerra)

Criação
Requerimento, Parecer, Emenda (Sessões de 4, 7, 8 e 11-5-1839) 
RI/1861 (art. 36)
Substituição
ver Quarta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha 
(1861).
Quinta Comissão de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra (1861).

HISTÓRICO

1870 - Comissão de Contas;
1904 - Comissão de Tomada de Contas;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1839

Devendo-se proceder à eleição da Comissão de orçamento, o Sr. Henri-
que de Rezende pede a palavra e demonstra que esta Comissão é de todas a 
mais trabalhosa, pois que tem de examinar, não só os objetos do Ministério da 
Fazenda, como de todos os mais Ministérios, tendo por este modo a seu cargo, 
o exame de todos os ramos da administração, e de apresentar um parecer com 
o qual possa informar a Câmara, sobre um crédito de perto de nove mil contos 
de réis. É pois de parecer o ilustre deputado que a Comissão do Orçamento 
seja dividida em tantas comissões quantos forem os Ministérios, e que, depois 
de ter havido o devido exame, vão todos esses trabalhos à Comissão do Orça-
mento. Espera que a Câmara ache razoável este seu requerimento, e por isso 
o manda à mesa.

Lê-se o seguinte:

“Requeiro - 1º Que para o orçamento sejam nomeadas tantas comissões 
quantos são os diferentes Ministérios, para que seja cada um examinado em 
separado.



400

“2º Que, isto feito, seja o resultado apresentado, discutido e formulado por 
uma Comissão composta de todas elas, aprovando-se o que for vencido pela 
maioria dos membros reunidos, em seu parecer, na forma do regimento da 
casa.

“3º Este parecer deverá compreender, além do cálculo aritmético, o exame 
moral das consignações orçadas para cada um dos diferentes Ministérios, com 
todas aquelas observações ou projetos de lei que forem convenientes para 
melhor desempenho do serviço para que são destinados.

“4º O disposto acima aplica-se também, e principalmente, à Comissão de 
Contas.

“Câmara dos Deputados, 4 de Maio de 1839. - Venâncio Henriques de 
Rezende. - Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.”

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1839

O Sr. Presidente - Segue-se a Comissão de orçamento; mas acerca des-
te objeto há um parecer da mesa, dado sobre requerimento dos Srs. Henriques 
de Rezende e Carneiro da Cunha.

É lido o seguinte parecer da mesa:

“A mesa, a quem foi presente o requerimento dos Srs. Deputados Hen-
riques de Rezende e Carneiro da Cunha, em que propõem que se nomeiem 
para o orçamento tantas comissões, quantos são os diferentes Ministérios, en-
tende que a medida proposta não preenche os fins que tiveram em vista os 
seus ilustres autores, porque a experiência dos trabalhos parlamentares nos 
ensina que comissões compostas de muitos membros, longe de facilitarem o 
andamento dos negócios, constantemente o embaraçam pela dificuldade de 
se reunirem  os ditos membros; contudo, apesar de assim pensar a tal respeito, 
é de parecer que entre o requerimento em discussão, para que a Câmara em 
sua sabedoria resolva o que julgar mais conveniente.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 7 de Maio de 1839. - Cândido José 
de Araújo Vianna, presidente. - D José de Assis Mascarenhas, 1º secretário, - 
João José de Moura Magalhães, 2º secretário, - Joaquim Nunes Machado. -  A. 
J. Álvares do Amaral.”
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SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1839

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão anterior, sobre o requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende, acerca de se nomearem mais seis comissões de 
orçamento.

Vêm à mesa e são apoiadas as seguintes emendas:

“Substitutiva. - A Comissão do Orçamento será auxiliada pelas seguintes 
comissões.

“As de Instrução Pública e do Comércio, Indústria e Artes, serão encarre-
gadas de fazer o orçamento das despesas do Ministério do Império.

“As de Justiça Civil e Eclesiástica, o do Ministério da Justiça.

“A de diplomacia o do Ministério de Estrangeiros.

“A de Marinha e Guerra, o do Ministério respectivo.

“As de Fazenda e Orçamento, o do Ministério da Fazenda e Receita Pú-
blica.

“A Comissão de Contas será subdividida em três.

“A primeira examinará as despesas dos Ministérios do Império, Justiça e 
Estrangeiros.

“A Segunda as dos Ministérios da Marinha e Guerra.

“A terceira as do Ministério da Fazenda e Receita Pública.

“Os relatórios de todos os Ministérios serão distribuídos por todas as co-
missões da casa, e cada uma apresentará seu parecer sobre os tópicos dos 
mesmos relatórios que lhes disserem respeito, e as medidas legislativas que 
julgar precisas.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 8 de Maio de 1839. - Castro e Sil-
va.”

“Em lugar de seis comissões, diga-se, três, para examinarem os relatórios 
dos Ministérios da Justiça, Império e Fazenda, salva a redação. - Corrêa da 
Cunha.”
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SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1839

O Sr. Carneiro Leão pede o encerramento da discussão.

Consultada a Câmara, decide que se encerre a discussão; e pondo-se a 
votos a primeira parte da indicação do Sr. Henriques de Rezende, isto é, sobre 
a nomeação de seis comissões, não é aprovada.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Carneiro da Cunha, para que em lugar 
de seis comissões sejam três, e é aprovada.

A segunda parte da indicação é rejeitada.

A primeira parte da emenda do Sr. Castro e Silva julga-se prejudicada, 
menos a última parte que é aprovada.

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

terceira de contas (Ministérios da Marinha e Guerra): ......................................

.............................................................................................................................
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Terceira Comissão do Orçamento 
(Ministérios da Marinha e Guerra)

Criação

Requerimento, Parecer (Sessões de 4, 7, 8 e 11-5-1839)
RI/1861 (art. 36)

Substituição

ver  Quarta Comissão de Orçamento e Contas do Ministério da Marinha 
(1861).
Quinta Comissão de Orçamento e Contas do Ministério da Guerra (1861).

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1870, 1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;

SESSÃO DE 4 DE MAIO DE 1839

Devendo-se proceder à eleição da Comissão de orçamento, o Sr. Henri-
que de Rezende pede a palavra e demonstra que esta Comissão é de todas a 
mais trabalhosa, pois que tem de examinar, não só os objetos do Ministério da 
Fazenda, como de todos os mais Ministérios, tendo por este modo a seu cargo, 
o exame de todos os ramos da administração, e de apresentar um parecer com 
o qual possa informar a Câmara, sobre um crédito de perto de nove mil contos 
de réis. É pois de parecer o ilustre deputado que a Comissão do Orçamento 
seja dividida em tantas comissões quantos forem os Ministérios, e que, depois 
de ter havido o devido exame, vão todos esses trabalhos à Comissão do Orça-
mento. Espera que a Câmara ache razoável este seu requerimento, e por isso 
o manda à mesa.

Lê-se o seguinte:

“Requeiro - 1º Que para o orçamento sejam nomeadas tantas comissões 
quantos são os diferentes Ministérios, para que seja cada um examinado em 
separado.
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“2º Que, isto feito, seja o resultado apresentado, discutido e formulado por 
uma Comissão composta de todas elas, aprovando-se o que for vencido pela 
maioria dos membros reunidos, em seu parecer, na forma do regimento da 
casa.

“3º Este parecer deverá compreender, além do cálculo aritmético, o exame 
moral das consignações orçadas para cada um dos diferentes Ministérios, com 
todas aquelas observações ou projetos de lei que forem convenientes para 
melhor desempenho do serviço para que são destinados.

“4º O disposto acima aplica-se também, e principalmente, à Comissão de 
Contas.

“Câmara dos Deputados, 4 de Maio de 1839. - Venâncio Henriques de 
Rezende. - Joaquim Manoel Carneiro da Cunha.”

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1839

O Sr. Presidente - Segue-se a Comissão de orçamento; mas acerca des-
te objeto há um parecer da mesa, dado sobre requerimento dos Srs. Henriques 
de Rezende e Carneiro da Cunha.

É lido o seguinte parecer da mesa:

“A mesa, a quem foi presente o requerimento dos Srs. Deputados Hen-
riques de Rezende e Carneiro da Cunha, em que propõem que se nomeiem 
para o orçamento tantas comissões, quantos são os diferentes Ministérios, en-
tende que a medida proposta não preenche os fins que tiveram em vista os 
seus ilustres autores, porque a experiência dos trabalhos parlamentares nos 
ensina que comissões compostas de muitos membros, longe de facilitarem o 
andamento dos negócios, constantemente o embaraçam pela dificuldade de 
se reunirem  os ditos membros; contudo, apesar de assim pensar a tal respeito, 
é de parecer que entre o requerimento em discussão, para que a Câmara em 
sua sabedoria resolva o que julgar mais conveniente.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 7 de Maio de 1839. - Cândido José 
de Araújo Vianna, presidente. - D José de Assis Mascarenhas, 1º secretário, - 
João José de Moura Magalhães, 2º secretário, - Joaquim Nunes Machado. -  A. 
J. Álvares do Amaral.”



405

SESSÃO DE 8 DE MAIO DE 1839

ORDEM DO DIA

Continua a discussão adiada na sessão anterior, sobre o requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende, acerca de se nomearem mais seis comissões de 
orçamento.

Vêm à mesa e são apoiadas as seguintes emendas:

“Substitutiva. - A Comissão do Orçamento será auxiliada pelas seguintes 
comissões.

“As de Instrução Pública e do Comércio, Indústria e Artes, serão encarre-
gadas de fazer o orçamento das despesas do Ministério do Império.

“As de Justiça Civil e Eclesiástica, o do Ministério da Justiça.

“A de diplomacia, o do Ministério de Estrangeiros.

“A de Marinha e Guerra, o do Ministério respectivo.

“As de Fazenda e Orçamento, o do Ministério da Fazenda e Receita Pú-
blica.

“A Comissão de Contas será subdividida em três.

“A primeira examinará as despesas dos Ministérios do Império, Justiça e 
Estrangeiros.

“A Segunda as dos Ministérios da Marinha e Guerra.

“A terceira as do Ministério da Fazenda e Receita Pública.

“Os relatórios de todos os Ministérios serão distribuídos por todas as co-
missões da casa, e cada uma apresentará seu parecer sobre os tópicos dos 
mesmos relatórios que lhes disserem respeito, e as medidas legislativas que 
julgar precisas.

“Paço da Câmara dos Deputados, em 8 de Maio de 1839. - Castro e Sil-
va.”

“Em lugar de seis comissões, diga-se, três, para examinarem os relatórios 
dos Ministérios da Justiça, Império e Fazenda, salva a redação. - Corrêa da 
Cunha.”
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SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 1839

O Sr. Carneiro Leão pede o encerramento da discussão.

Consultada a Câmara, decide que se encerre a discussão; e pondo-se a 
votos a primeira parte da indicação do Sr. Henriques de Rezende, isto é, sobre 
a nomeação de seis comissões, não é aprovada.

Põe-se a votos a emenda do Sr. Carneiro da Cunha, para que em lugar de 
seis comissões sejam três, e é aprovada.

A segunda parte da indicação é rejeitada.

A primeira parte da emenda do Sr. Castro e Silva julga-se prejudicada, 
menos a última parte que é aprovada.

.....................................................................................................................

RI/1861

Art. 36. As comissões permanentes são:

......................................................................................................................

Terceira de Orçamento (Ministérios da Marinha e Guerra)

......................................................................................................................
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Terceira Comissão de Orçamento e Contas, 
 dos Ministérios da Justiça e Estrangeiros

Criação

Indicação e Parecer (Sessões de 13 e 25-6 e 8-7-1861)

Alteração

RI/1868 (art. 36)

Substituição

ver  Comissão de Orçamento (1870)
Comissão de Contas (1870)

HISTÓRICO

1831, 1854 - Comissão de Fazenda e Orçamento;
1839, 1861 - Segunda Comissão de Contas (Ministério do Império, Justiça e 
Estrangeiros);
1839, 1861 - Segunda Comissão do Orçamento (Ministérios do Império, Justi-
ça e Estrangeiros);
1934, 1963 - Comissão de Orçamento;
1935 - Comissão de Finanças e Orçamento;
1955 - Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
1963 - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas.
1986 - Comissão de Fiscalização e Controle;
1995 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 1861

Lê-se, e vai a Comissão de polícia, a seguinte indicação:

- Indico que a Comissão de Polícia proponha as comissões que deverão 
ser encarregadas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

Paço da Câmara dos Deputados, 13 de junho de 1861. - Conde de Bae-
pendy.
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SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1861

EXPEDIENTE

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Lê-se, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Taques, o seguinte parecer:

“A Comissão de polícia, tendo examinado a indicação do Sr. Deputado 
conde de Baependy, relativa à designação das comissões que devam ser in-
cumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério da Agricultura, 
Comércio e  Obras Públicas, vem expor a esta augusta Câmara o seu pare-
cer.

“Pelo regimento, três são as comissões encarregadas do orçamento dos 
diversos Ministérios, e três outras as que têm de examinar suas contas.

“Julga porém a Comissão de polícia que melhor convém à regularidade 
dos serviços que pertencem às referidas comissões que aquela a quem incum-
be a fatura do orçamento seja igualmente encarregada das contas do respec-
tivo Ministério, pela razão óbvia de que mais habilitados são para apreciar as 
contas da despesa aqueles que a marcarão.

“É pois, entende a Comissão de polícia que as três comissões de orçamen-
to e as três de contas sejam refundidas, e permanecendo o número de seis, 
como atualmente, se lhes assinale as atribuições e designações seguintes:

“1º de Orçamento e Contas, do Ministério da Fazenda.

“2º de Orçamento e Contas, do Ministério do Império.

“3º de Orçamento e Contas, dos Ministérios da Justiça e Estrangeiros.

“4º de Orçamento e Contas, do Ministério da Marinha.

“5º de Orçamento e Contas, do Ministério da Guerra.

“6º de Orçamento e Contas, do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas.

“Pensa porém a Comissão de polícia que, uma vez eleitas, como se acham, 
as comissões da casa na corrente sessão, convirá, e o propõe, que a disposi-
ção de que se trata neste parecer vigore no futuro ano em diante, ficando na 
presente sessão incumbida a 2ª Comissão de orçamento, bem como a 2ª de 
contas, dos serviços concernentes ao Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas.
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Paço da Câmara dos Deputados, 25 de Junho de 1861. - V. de Camara-
gibe, presidente. - Antonio Pereira Pinto, secretário. - Francisco Januário da 
Gama Cerqueira, 2º secretário. - Luiz Antonio Vieira da Silva, 3º secretário. 

- Pedro de Calazans, 4º secretário.”

SESSÃO DE 8 DE JULHO DE 1861

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

COMISSÕES INCUMBIDAS DO EXAME DO ORÇAMENTO 
E CONTAS DO NOVO MINISTÉRIO

Entra em discussão o parecer da Comissão de polícia, adiado na sessão 
de 25 de junho próximo passado, relativo à designação das comissões que 
devam ser incumbidas do exame do Orçamento e Contas do novo Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.

.....................................................................................................................

O Sr. Pereira Pinto (1º secretário) - Levanto-me unicamente para asseve-
rar ao honrado deputado pelo Maranhão, que pareceu por em dúvida a confian-
ça que os membros da mesa por ventura depositam nas diversas comissões 
da casa, que a Comissão de polícia a que tenho a honra de pertencer presta 
toda a fé e a maior homenagem aos ilustres cavalheiros que compõem as co-
missões da Câmara (apoiados); e tanto assim é que mesmo no caso vertente 
não duvidou, e o propõe, que as comissões já eleitas de contas e orçamentos 
fiquem incumbidas na presente sessão dos trabalhos que lhe são inerentes, 
acrescendo as do novo Ministério de  Obras Públicas, a despeito da doutrina 
estabelecida no parecer que ora se discute (Apoiados).

.....................................................................................................................

Ninguém mais pedindo a palavra, é posto a votos e aprovado o parecer.

.....................................................................................................................

RI/1868

Art. 36. As comissões permanentes são: ..................................................

3ª Orçamento e Contas, Justiça e Estrangeiros; ......................................

.....................................................................................................................
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Câmara dos Deputados

O presente trabalho se refere a
uma síntese histórica das comissões
permanentes da Câmara dos
Deputados elaborada com o
objetivo de tornar disponível  aos
parlamentares, à Mesa e aos
demais órgãos da Casa, aos
usuários interno e externo, uma
importante fonte de informação
sobre o Legislativo brasileiro no
âmbito da Câmara dos Deputados.

As comissões permanentes se
caracterizam, de acordo com o
inciso I, do art  22, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados ,
atualmente em vigor, como órgãos
de

.
Assim, ao dar conhecimento do

panorama histórico das comissões
permanentes busca-se tornar
disponível uma relevante fonte de
informação sobre a Câmara dos
Deputados, seja para subsidiar os
trabalhos legislativos e
administrativos da Casa, seja para
fundamentar os mais variados
matizes de estudos a realizar-se
sobre o Poder Legislativo
brasileiro.

.
1

caráter técnico-legislativo ou
especializado integrantes da
estrutura institucional da Casa, co-
partícipes e agentes do processo
legiferante, que têm por finalidade
apreciar os assuntos ou
proposições submetidos ao seu
exame e sobre eles deliberar, assim
como exercer o acompanhamento
dos planos e programas
governamentais e a fiscalização
orçamentária da União, no âmbito
dos respectivos campos temáticos
e áreas de atuação

1 Resolução n 17, de 21 de setembro de 1989.º
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