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RESUMO 

 

 

SILVA, William Rodrigues da. Dispositivos regimentais recorrentes na formulação de 

questões de ordem: discussão e análise desse fenômeno na 53ª Legislatura (Especialização em 

Processo Legislativo). Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos 

Deputados - CEFOR. Orientadora: Márcia Rodrigues da Cruz. Dezembro, 2011. 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as principais causas da indicação recorrente de 

determinados dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) no 

levantamento de questões de ordem, durante a 53ª Legislatura. Para alcançar essa finalidade, 

primeiramente foram selecionadas as questões de ordem formuladas com indicação precisa de 

dispositivos do RICD, a fim de se descobrir os dispositivos indicados de forma mais 

recorrente. Esta análise resultou em uma lista composta por cinco dispositivos, ordenados pela 

quantidade de vezes que foram suscitados, formando-se uma espécie de ranking. Em seguida, 

foi feita uma breve exposição acerca destes artigos e um resumo dos principais 

questionamentos a eles relacionados. Finalmente, foi realizada a discussão e análise destes 

artigos em cotejo com as questões de ordem em que foram indicados, para fins de resposta ao 

problema de pesquisa. Concluiu-se que as principais causas da indicação recorrente dos 

artigos analisados foram revestidas tanto por aspectos técnicos como políticos. Isto implica 

dizer que foram ocasionadas tanto por estarem presentes, na redação destes dispositivos, 

expressões inapropriadas e lacunas, além de contradições entre estes e outros dispositivos, 

como pela emersão de componentes políticos latentes no momento em que algumas destas 

questões de ordem foram formuladas e, também, nas decisões dos Presidentes relativas a estas 

questões de ordem. 

 

Palavras-Chave: Regimento Interno, questões de ordem, processo legislativo, Câmara dos 

Deputados. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, William Rodrigues da. Dispositivos regimentais recorrentes na formulação de 

questões de ordem: discussão e análise das causas desse fenômeno na 53ª Legislatura 

(Especialização em Processo Legislativo). Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados - CEFOR. Orientadora: Márcia Rodrigues da 

Cruz. Dezembro, 2011. 

 

 

This research had the objective of investigating the main causes of recurrent indication of 

certain articles of the Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) in raising matters 

of order during the 53 th Legislature. To achieve this purpose, it was selected the matters of 

order formulated with precise indication of the RICD articles, in order to discover the more 

recurrent articles. This analysis resulted in a list composed of five articles, sorted by the 

amount of times they were raised, forming a kind of ranking. Then, it was presented a brief 

about these articles and a summary of the main questions related to them. Finally, it was 

performed the analysis and discussion of these articles by comparing them with the matters of 

order in which they were nominated for the purpose of addressing the problem of research. It 

was concluded, that the main causes of recurrent indication of the articles analyzed were 

covered by both technical and political features. This implies that both were caused due to the 

existence in these articles of inappropriate expressions and gaps, and contradictions between 

them and other articles, such as the inclusion of latent political components at the time that 

some of these matters of order were raised, and also in the decisions of the Presidents on these 

matters of order. 

 

 

Key Words: House Rules, matters of order, legislative process, House of Representatives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre a interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados (RICD) é um tema crítico, complexo e, quase sempre, controverso, principalmente 

quando a práxis adotada pela Casa na condução da atividade legiferante é confrontada com os 

princípios que regem o processo legislativo. Para aqueles que labutam nessa seara é um 

assunto de grande relevância que, frequentemente, provoca debates acirrados. Fato que se 

evidencia quando ocorrem divergências, distorções e interpretações conflitantes acerca de 

determinadas disposições regimentais durante o debate de matérias importantes.  

Em razão disso, surge, amiúde, tanto em sessões do Plenário como em reuniões de 

comissões, a figura da questão de ordem (QO), uma ferramenta regimental que pode ser 

utilizada por qualquer parlamentar para expor dúvidas sobre a interpretação do Regimento, na 

sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal (artigo 95 do RICD). Para 

Faria (2007, p. 122), “a questão de ordem normalmente ocorre porque, como qualquer lei, o 

Regimento Interno não é completo, e há fatos inusitados que ele não pode prever, mas que 

demandam ordenação”. O ex-presidente da Câmara dos Deputados (CD), Michel Temer, 

respondendo a QO nº 10.443/1997, afirmou que este instrumento existe para que o rito 

processual de formação dos atos normativos se mantenha intacto, não podendo ser utilizado 

para discutir o mérito de matérias que estão sendo apreciadas, mas para impedir que o rito 

procedimental seja de molde a violar o conteúdo da legislação (Michel Temer, Plenário da 

CD, 09/10/1997). 

O RICD determina que “a Questão de Ordem deve ser objetiva, claramente formulada, 

com a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja observância se 

pretenda elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião” (artigo 95, § 4º). Ressalta-se, 

portanto, a obrigatoriedade do parlamentar indicar os dispositivos que sustentam a formulação 

da questão de ordem e relacioná-los com a matéria tratada – neste último caso, em sessões 

deliberativas, àquelas destinadas à discussão e votação de matérias, pois em sessões de 

debates não há deliberação de matérias, mesmo assim pode-se formular questão de ordem. Se 

o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se assenta a questão de ordem, o 

Presidente da sessão não a acolherá para análise e decisão. Caso seja acolhida, a questão de 

ordem será resolvida pelo Presidente da Sessão (artigo 95, §§ 5º 6º do RICD,). 
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Quanto às decisões dos Presidentes da Câmara dos Deputados relacionadas a questões 

de ordem, já existem trabalhos que abordam o tema (ver Rabelo-Santos, 2005; e Varella, 

2007), com escopo tanto nos aspectos técnicos como políticos das decisões. No entanto, há 

uma lacuna no estudo do processo legislativo no âmbito da Câmara dos Deputados com vistas 

à análise focada nos dispositivos indicados no levantamento de questões de ordem, 

especialmente aqueles indicados com maior frequência, ou seja, um estudo concentrado no 

texto regimental, a fim de possibilitar o conhecimento de algumas particularidades desses 

dispositivos e o diagnóstico do que pode estar dando causa a reiterados questionamentos. A 

investigação das causas desse fenômeno pode revelar pontos defectíveis do RICD. 

A proposta do presente trabalho, portanto, é a realização de um estudo que visa 

responder as causas da recorrência de determinados dispositivos regimentais no levantamento 

de questões de ordem. Partindo do princípio de que estas questões de ordem são formuladas 

para dirimir dúvidas sobre a aplicação do Regimento, seria lógico afirmar (mesmo que pareça 

simplista a afirmação) que, uma vez resolvida a dúvida sobre a aplicação de determinado 

dispositivo no exercício atividade legiferante, este não deveria mais ser alvo de 

questionamentos, pelo menos não tantas vezes. Há que se ponderar, também, se este recurso 

está sendo mesmo utilizado estritamente para essa finalidade.  

Um modo de realizar esta análise (detalhado no capítulo destinado à metodologia) é 

por meio de uma leitura das questões de ordem formuladas em um determinado período, para 

saber quais os dispositivos mais indicados, de modo a produzir uma lista com estes 

dispositivos, ordenando-os pela quantidade de vezes que foram suscitados, isto é, formando 

uma espécie de ranking dos dispositivos mais recorrentes. Em seguida, analisar e discutir 

estes dispositivos em cotejo com as questões de ordem examinadas, inclusive com a 

possibilidade de também serem avaliadas as influências dos aspectos políticos evidenciados 

no momento do levantamento destas questões de ordem. 

 

 1.1 Situação Problema 

No que concerne à utilização reiterada de determinados dispositivos do RICD no 

levantamento de Questões de ordem, oportuno se faz indagar se a redação desses dispositivos 

está afetando significativamente na interpretação e, consequentemente, na aplicação destes 

dispositivos no dia-a-dia da atividade de produção normativa da Casa, ou se existem outros 

fatores que, também, influenciam neste fenômeno. Desta forma, coloca-se a questão: Quais 
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as causas da indicação recorrente de determinados dispositivos do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados no levantamento de questões de ordem? 

 

 1.2 Definição e características do fenômeno 

No decorrer das sessões do Plenário ou em reuniões de comissões, é possível observar, 

com freqüência, o levantamento de questões de ordem com indicação de disposições 

regimentais já suscitadas em outras ocasiões.  A reincidência de determinados dispositivos no 

uso dessa ferramenta pode ser um indicativo de que estes dispositivos são mais propensos a 

gerar dúvidas na sua interpretação e, consequentemente, na sua aplicação. Ressalta-se, ainda, 

que decisões de Presidentes a questões de ordem formuladas com base em dispositivos já 

apontados em outras ocasiões tiveram contornos diferentes, o que reforça a idéia de não haver 

unanimidade na interpretação destes mesmos dispositivos. Nesse aspecto, Rabelo-Santos 

(2005, p. 11) afirma que “questões de ordem idênticas podem ter soluções distintas, umas 

conforme a letra regimental, outras movidas pelo espectro político-conjuntural do momento”. 

Vale salientar que este trabalho não tem o objetivo se aprofundar na análise das decisões dos 

Presidentes relacionadas a essas questões de ordem, mas sim a discussão e análise 

sistematizada dos dispositivos que foram utilizados com maior freqüência na utilização desta 

ferramenta, com o objetivo de se conhecer causas desse fenômeno. Não obstante, as decisões 

a elas relacionadas podem ser consideradas. 

Com base na constatação do fenômeno acima descrito, foram formulados os seguintes 

questionamentos: 

1) Há dispositivos do RICD que contêm vícios de linguagem e contradições que 

podem gerar dúvidas e dar margem a interpretações conflitantes? 

2) As questões de ordem foram mesmo utilizadas estritamente para a finalidade 

descrita no RICD? 

3) As normas regimentais desempenharam função secundária frente às relações 

políticas? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar as principais causas da indicação recorrente de determinados dispositivos 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados no levantamento de questões de ordem, 

durante a 53ª Legislatura. 

Conceito de legislatura: corresponde ao período de trabalhos legislativos do Congresso 

Nacional (CN). Tem a duração de quatro anos – parágrafo único do artigo 44 da Constituição 

Federal/1988 – e coincide sempre com a duração do mandato dos Deputados (Foschete, 

2007). Portanto, a 53º Legislatura foi o período de trabalhos legislativos compreendido entre 

fevereiro de 2007 a dezembro de 2010. 

  1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar os dispositivos regimentais mais indicados no levantamento de 

Questões de ordem, durante a 53ª Legislatura. 

 Identificar, nos dispositivos selecionados, lacunas, ambiguidades ou expressões 

que possam gerar dúvidas e dar margem a interpretações conflitantes, bem como 

contradições entre estes dispositivos e outros que regem os mesmos assuntos; 

 Fazer uma breve análise dos principais pontos de questionamento em cada uma 

das questões de ordem e da influência de implicações políticas quem motivaram 

sua formulação. 

 

1.4 Justificativa 

Diagnosticar as causas do fenômeno acima descrito é tarefa que pode manifestar 

algumas características críticas do RICD e de certas práticas adotadas pela Câmara dos 

Deputados, relacionadas à sua interpretação e aplicação, no exercício da atividade legiferante. 

Pode, inclusive, revelar lacunas e ambiguidades, ou seja, pontos defectíveis capazes de causar 

algum tipo de óbice aos trabalhos. Todos os fatores apreciados devem ser tratados com 

imparcialidade a fim de trazerem à luz as verdadeiras causas do fenômeno. 

Assim, essa pesquisa contribui para o estudo do processo legislativo no tocante à 

interpretação e aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados no exercício da sua 

função precípua, com a identificação e a análise dos principais pontos de dúvida e de 
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divergência no texto do RICD, capazes de causar frequentes embates. Estes frequentes 

embates em torno de normas procedimentais, muitas vezes protelam os trabalhos, desgastando 

os atores envolvidos no processo e a discussão dos temas principais, o que pode gerar uma 

diminuição da racionalização e da eficiência do processo. Isso, em última análise, pode 

acarretar prejuízo à qualidade do produto final – a norma produzida. É importante salientar 

que, freqüentemente, uma parte considerável do tempo gasto nas sessões é dedicada a 

discussões em torno de questões regimentais. Sobre esse aspecto, Faria afirma que: 

O governo e a oposição normalmente divergem sobre a interpretação do 

Regimento Interno. Como é relativamente recente (...), dúvidas e 

ambigüidades têm emergido da aplicação do texto nas situações legislativas 

mais complexas. Assim, horas de debate processual precedem normalmente 

qualquer apreciação de um projeto de lei mais importante. (FARIA, 2007, p. 

121) 

O debate processual, de modo geral, é sadio e, por vezes, necessário. Mas, se houver a 

possibilidade de apontar e corrigir pontos duvidosos, ambigüidades, contradições e outros 

vícios no texto regimental, e caso seja possível realizar alguma alteração no texto a partir 

desse apontamento, ter-se-á dado um passo para a melhoria de alguns procedimentos que 

envolvem a atividade de elaboração normativa, ao diminuir as possibilidades de 

interpretações conflitantes na aplicação do Regimento. Amaral e Gerônimo (2001, p. 59), 

expondo alguns aspectos do RICD, afirmam que “a complexidade da redação (...), a 

organização dada ao texto e a infinidade de dispositivos fazem da interpretação do Regimento 

um trabalho de esforço contínuo, tanto para servidores e estudiosos quanto para os próprios 

parlamentares”. 

Não é intenção deste trabalho adentrar na seara dos estudos sobre interpretação e 

hermenêutica que o tema é capaz de desenvolver, mas tão somente identificar no texto do 

RICD arestas que possam estar dando causa à reiteradas dúvidas e divergências no 

entendimento e na aplicação desta norma interna durante os trabalhos, principalmente nas 

sessões deliberativas. 

Nisso, a proposta de um estudo sistematizado do Regimento Interno e de sua aplicação 

na prática legislativa, a partir da análise dos dispositivos indicados com maior recorrência na 

formulação de questões de ordem em determinado período, é importante para a Câmara dos 

Deputados, pois os resultados de pesquisa poderão auxiliar o legislador a aperfeiçoar os 

mecanismos que disciplinam alguns procedimentos legislativos, afetos ao rito processual de 

elaboração de leis no âmbito desta Casa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A atividade de produção legislativa se desenvolve em torno de dois núcleos 

fundamentais: primeiro, o debate em torno da matéria discutida, com o contraste de diversas 

reflexões e possibilidades, para que se possa alcançar o discurso ideal; e segundo, a 

concretização do trabalho em tempo hábil, de modo que possa ser suprida a necessidade da 

sociedade, que espera uma resposta efetiva do legislador. O primeiro núcleo caracteriza-se 

pela ampliação da discussão, idealiza a análise do tema por todos os ângulos possíveis. O 

segundo guarda a expectativa da solução tempestiva de demandas sociais. Nesse aspecto, 

Carvalho destaca a contrariedade entre estes objetivos: 

Porque o primeiro pressupõe a possibilidade de se problematizarem 

indefinidamente todos os ângulos e pontos de vista da questão material em 

exame, inclusive com a perspectiva de se questionarem as próprias regras do 

discurso, enquanto o segundo, para realizar-se, impõe limites pragmáticos de 

tempo, de oportunidade e de matérias a serem submetidas à discussão, sem o 

que, nos casos controvertidos, seria impossível levar o processo a um 

resultado útil. (CARVALHO, 2002, p. 117). 

O instrumento apto a estabilizar esses dois núcleos, balizando a discussão e orientando 

a condução dos trabalhos de elaboração legislativa, de modo a racionalizar o processo como 

um todo, tornando-o mais eficiente e eficaz, é o Regimento Interno. 

 

2.1 O Regimento Interno 

Os regimentos internos das Casas legislativas reúnem regras procedimentais e normas 

de composição de conflitos para orientar a deliberação e elaboração das leis. Possui o condão 

de abarcar esses dois objetivos, a fim de guarnecer o processo legislativo e tornar mais 

produtivo e eficaz o trabalho parlamentar. Conforme explica Azevedo (2001, p. 27) “a 

moldura formal em que se processa a elaboração legislativa serve para proteger princípios 

básicos, que garantam a legitimidade dos produtos legislativos”. Esta autora nos adverte ainda 

que: 

No Legislativo há dois instrumentos legais básicos, que são a Constituição e 

o Regimento Interno. Esses devem ser estáveis, não atingidos ou alterados a 

cada momento, ao sabor dos choques de interesses. Preservar esses 

instrumentos do Legislativo é fundamental para garantir a representatividade 

e a defesa das minorias no decorrer do “Jogo Parlamentar” (AZEVEDO, 

2001, p. 41). 
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Os regulamentos internos das Casas legislativas devem ser levados em consideração, 

antes de tudo, a fim de que sejam caracterizadas as práticas padrões e os mecanismos do 

processo legislativo no parlamento brasileiro. Estes regulamentos formam o conjunto de 

regras de ordem interna, oriundas da vontade soberana dos parlamentares. Servem para definir 

os limites de atuação de cada Casa parlamentar, de modo a facilitar a atividade legiferante. 

Podem, ainda, estabelecer princípios, isto é, normas gerais do processo legislativo aplicáveis a 

todos os membros – como é o caso do Regimento Interno do Senado Federal, que no artigo 

412 elenca alguns desses princípios –, bem como normas específicas para o tratamento de 

determinados ritos ou matérias legislativas. 

Os regimentos internos das câmaras legislativas surgiram como uma necessidade de 

organizar decisões coletivas do Poder Legislativo, a partir de um tipo específico de norma 

intra-regulatória – no caso das Casas do Congresso Nacional, essas normas foram 

estabelecidas por meio de Resolução –, com a finalidade de orientar as atividades do dia-a-dia 

laboral do Parlamento. Amaral (2001, p. 1) afirma que “toda norma foi editada, assim, para 

incidir e ser aplicada, tendo em vista a valoração de fatos prévia e genericamente 

considerados”. Esses fatos vão além da finalidade precípua de elaboração de leis. Dizem 

respeito, ainda, às práticas e atividades de controle e de representação que fazem parte das 

atribuições do Parlamento. São nos regimentos internos das casas legislativas que as 

principais regras do processo legislativo se encontram. 

 Para Melo (2011) o processo legislativo deriva, em parte, da Constituição, mas é no 

Regimento Interno que está o seu detalhamento. Segundo afirmou o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Sepúlveda Pertence, o Regimento é o código de processo legislativo, o que 

bem expressa a importância das regras que esse diploma legal contém. Para Amaral e 

Gerônimo (2001, p. 11) “o Regimento Interno da Câmara dos Deputados compreende um 

conjunto de regras sobre o processo legislativo, organizadas sistematicamente”. Na concepção 

de Horta (1986, apud Silva, 2006) o Regimento Interno de cada uma das duas Casas do 

Congresso Nacional concentram as normas mais desenvolvidas do processo legislativo, 

complementando a Constituição Federal. Exercem grande influência nos negócios públicos e 

são responsáveis pelo desdobramento das normas constitucionais na sua relevante fonte do 

Direito Parlamentar. 

Porém, assim como a maioria dos diplomas legais, os regimentos internos estão 

sujeitos a sofrer, ao longo do tempo, modificações e alterações visando à melhoria dos 

processos que regem. Contudo, quando o ordenamento jurídico interno de uma organização é 
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alvo de reiterados questionamentos, pode-se inferir que o sistema vigente, de algum modo, 

não está cumprindo seu papel. Barry Ames (2003 apud Varella, 2007) acredita que o processo 

de formulação de políticas pode sofrer empecilhos causados pelos regimentos internos das 

Casas do Congresso, em razão das incursões ideológicas e de preferências dos parlamentares 

nos textos daqueles diplomas legais. Essas influências e vieses ideológicos, se insertos no 

texto regimental, podem elevar a margem de interpretações conflitantes e gerar embates e 

controvérsias acentuadas durante as sessões do Plenário ou reuniões de comissões, 

principalmente entre partidos com ideologias e interesses políticos opostos. 

Na Câmara dos Deputados é possível observar, com freqüência, manifestações de 

parlamentares preocupados com as incontáveis vezes em que o Regimento tem sido vítima de 

interpretações diferentes, ao sabor dos interesses políticos. Em razão disso, talvez seja 

necessária uma profunda mudança no arcabouço jurídico que disciplina a atividade legislativa 

na Câmara dos Deputados. Esta mudança poderia ser realizada, por exemplo, a partir de uma 

reforma do Regimento Interno. Por ser recente, o RICD não possui a estabilidade e robustez 

necessária capaz de torná-lo apto a regular todas, senão a maioria, dos procedimentos da 

atividade parlamentar. No que diz respeito a esse fator, Faria (2007, p. 121), de forma 

categórica declara que “qualquer legislação recente precisa de ajustes e complementação na 

sua aplicação à realidade”, alertando que, embora seja necessário esse trabalho de 

aperfeiçoamento das normas, isso poderia provocar certas distorções das normas originais. 

Alguns parlamentares já se manifestaram favoráveis a uma ampla reforma do RICD. É 

o caso, por exemplo, da Deputada Luiza Erundina que, em pronunciamento no Plenário, fez a 

seguinte declaração: “Outro tema que está recorrente no debate da Câmara é a necessidade de 

profunda e ampla reforma do Regimento Interno, para corrigir as distorções e os mecanismos 

que dificultam maior transparência e a democracia nesta Casa” (Luiza Erundina, Plenário, 

06/02/2007). Portanto, percebe-se que a necessidade de promover mudanças no regulamento 

interno da Casa não está alheia àqueles que atuam principalmente na área legislativa. Tanto 

parlamentares, como servidores e estudiosos reconhecem que existem inadequações e lacunas 

no texto regimental. 

Várias tentativas de alteração do Regimento já foram impetradas por meio de Projetos 

de Resolução que visaram alterar, suprimir ou acrescentar dispositivos. Já houve inclusive 

uma tentativa de reforma do Regimento com a criação da Comissão Especial da Reforma do 

RICD, em 1999, que elaborou o PRC nº 63/2000. Em dezembro de 2011, este projeto foi 

arquivado pela Mesa Diretora. Atualmente existem 349 (trezentos e quarenta e nove) projetos 
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de resolução tramitando na Casa que visam promover alterações no Regimento Interno 

(SILEG, 2011). 

Nessa mesma direção de se buscar a melhoria dos processos de elaboração de leis, por 

meio de mudanças no diploma legal interno, a atual Primeira Vice-Presidente, Deputada Rose 

de Freitas, encaminhou aos gabinetes parlamentares uma pesquisa sobre o Regimento Interno, 

conforme publicou a Revista da Casa (trata-se de um periódico eletrônico de comunicação 

para os colaboradores da Câmara dos Deputados). O objetivo dessa pesquisa é conhecer a 

opinião dos deputados sobre alguns pontos que, se modificados, poderão garantir maior 

celeridade e melhores resultados aos trabalhos legislativos, segundo sua autora.  

Essa pesquisa, direcionada exclusivamente aos deputados, foi centrada basicamente 

nos seguintes temas: organização dos pronunciamentos parlamentares (pequeno e grande 

expediente e fala das lideranças) e tramitação das proposições nas Comissões Permanentes. O 

objetivo da Deputada Rose de Freitas é apresentar à Mesa Diretora o resultado e, a partir daí, 

formular as propostas necessárias à realização das mudanças. Na avaliação da Deputada Rose 

de Freitas, as mudanças propostas, caso realizadas, permitirão uma rápida tramitação das 

matérias. (Câmara dos Deputados, 2011). 

Essa iniciativa demonstra tanto a necessidade como o interesse da Casa em modificar 

o rito dos procedimentos afetos à produção legislativa dispostos no RICD, para fins de 

melhoria da eficiência e da racionalização do processo legislativo. 

 

2.2 Questões de ordem 

Durante uma sessão podem surgir dúvidas acerca da aplicação do Regimento, o que 

ocorre com certa freqüência devido à complexidade do arcabouço técnico, jurídico, político, 

social etc. que envolvem a apreciação de determinadas matérias e das normas regimentais que 

estabelecem o rito procedimental para sua deliberação. Surge então a figura da “questão de 

ordem”, uma ferramenta regimental bastante utilizada durante as sessões do Plenário e 

reuniões das comissões. Encontra-se no artigo 95 do RICD, in verbis: 

Art. 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação 

deste Regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição 

Federal.  

§ 1º Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem 

atinente diretamente à matéria que nela figure.  
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§ 2º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de três minutos para 

formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma vez. 

§ 3º No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a 

palavra para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao 

Relator e uma vez a outro Deputado, de preferência ao Autor da proposição 

principal ou acessória em votação.  

§ 4º A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a 

indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja 

observância se pretenda elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião.  

§ 5º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se 

assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente não permitirá a sua 

permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das palavras por ele 

pronunciadas.  

§ 6º Depois de falar somente o Autor e outro Deputado que contra-

argumente, a questão de ordem será resolvida pelo Presidente da sessão, não 

sendo lícito ao Deputado opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for 

proferida.  

§ 7º O Deputado que quiser comentar, criticar a decisão do Presidente ou 

contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para 

uso da palavra, durante dez minutos, à hora do expediente.  

§ 8º O Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da 

Presidência para o Plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo máximo de três 

sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da Comissão, o recurso será 

submetido na sessão seguinte ao Plenário. (Parágrafo com redação 

adaptada à Resolução nº 20, de 2004)  

§ 9º Na hipótese do parágrafo anterior, o Deputado, com o apoiamento de 

um terço dos presentes, poderá requerer que o Plenário decida, de imediato, 

sobre o efeito suspensivo ao recurso.  

§ 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e indexadas em 

livro especial, a que se dará anualmente ampla divulgação; a Mesa elaborará 

projeto de resolução propondo, se for o caso, as alterações regimentais delas 

decorrentes, para apreciação em tempo hábil, antes de findo o biênio. 

Essa ferramenta pode ser utilizada por qualquer parlamentar para expor dúvidas e 

solicitar esclarecimentos ao Presidente da sessão acerca de dispositivos do RICD, na sua 

prática exclusiva ou relacionada à Constituição Federal. Varella (2007, p. 17) afirma que “sua 

natureza está vinculada à interpretação das normas regimentais na condução do processo 

legislativo, sujeita ao crivo da hermenêutica. (...) É a garantia primeira de que as normas serão 

cumpridas no decorrer do processo legislativo”. Importante ressaltar que a indicação precisa 

das disposições regimentais ou constitucionais cuja observância se pretenda elucidar, na 

prática não é observada de forma rigorosa, pois esta indicação muitas vezes nem é feita. 

Diversas vezes são apontados dispositivos do Regimento do Senado Federal ou do Regimento 

Comum do Congresso Nacional – com maior frequência, da Resolução nº 1 de 2002 do 

Congresso Nacional, quando da apreciação de medias provisórias. Essa prática é considerada 
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legítima, tendo em vista que existem projetos que são apreciados conjuntamente pela Câmara 

dos Deputados e pelo Senado Federal. Além disso, a tramitação das medidas provisórias é 

regulada pela Resolução nº 1/2002 do CN. Logo, o caput do artigo 95 do RICD não deve ser 

interpretado de modo literal, quando disciplina que questão de ordem é “toda a dúvida sobre a 

interpretação deste Regimento”. Portanto, a indicação de dispositivos legais na formulação de 

questões de ordem não se restringe a dispositivos do RICD ou da Constituição Federal.  

Para Carvalho (2002, p. 98), o instituto da questão de ordem é um dos principais meios 

de controle da atividade legislativa, sendo de grande relevância para o processo legislativo, 

servindo como “uma forma de abrir a qualquer Deputado a possibilidade de contestar o rumo 

dado aos trabalhos pelo órgão dirigente. (...) O que proporciona, na verdade, uma 

oportunidade de auto-controle”. Nesse último caso, pelo fato de facultar ao dirigente dos 

trabalhos a oportunidade de se rever a orientação do procedimento ora questionado. Para 

Rabelo-Santos: 

Esse instrumento regimental serve como fator protetivo ao parlamentar ou a 

qualquer partido político ou bloco partidário com representação na Câmara, 

caso percebam que a condução dos trabalhos pelo Presidente dos órgãos 

deliberativos da Casa – Comissão ou Plenário – não prime pela integridade 

das normas regimentais. (RABELO-SANTOS 2005, p. 35) 

Vale observar que a utilização da questão de ordem pode ser descaracterizada, para 

fins não previstos no regimento. Nesse sentido, Rabelo-Santos (2005, p. 34) afirma que “a 

grande maioria das dúvidas regimentais ou constitucionais não se conformam com o conceito 

de questão de ordem. Antes, tratam-se de meras reclamações ou consultas ao Presidente, com 

o intuito, muitas vezes, de o parlamentar ter oportunidade da palavra.”  

O Dep. Miro Teixeira, em certa ocasião, expôs dura crítica à utilização desta 

ferramenta, afirmando que: 

Os parlamentos mais desenvolvidos democraticamente não têm essa coisa 

chamada questão de ordem, porque é inadmissível haver uma interpretação 

que não seja clara para todos. Imaginem chegar à Câmara inglesa e dizer: 

V.Exa. está interpretando contra os nossos costumes ou o nosso regimento. É 

um escândalo! Não há essa possibilidade. Aqui, questão de ordem é a 

expressão que mais se fala. As dúvidas são tremendas. (DEP. MIRO 

TEIXEIRA, Plenário, 03/12/2008) 

Quanto aos aspectos das decisões relacionadas às questões de ordem, Faria (2007, 

p.122) explica que elas “preenchem espaços deixados pelas normas regimentais em situações 

novas ou resolvem possíveis contradições entre tais normas”. Rabelo-Santos (2005) afirma 

que o Presidente deve resolvê-las imediatamente após sua formulação, no âmbito do Plenário, 
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mas que na maioria das vezes este não o faz, com o argumento de fluir a pauta. Santos (2007 

b) contradiz esse argumento, informando que o Regimento não possui expressa disposição 

nesse sentido. Em geral, as questões de ordem são respondidas imediatamente após serem 

apresentadas, exceto quando há fatores que dificultam ou inviabilizam uma decisão imediata. 

A complexibilidade da questão de ordem pode ser um desses fatores, daí a necessidade de 

cuidadosa análise antes da decisão. Muitas vezes, a questão é sobre um detalhe da tramitação 

de uma matéria ou sobre um acontecimento em uma reunião de comissão, então o Presidente 

necessita, com apoio da assessoria técnica da Secretaria Geral da Mesa (SGM), verificar os 

dados, bem como estudar cada procedimento adotado, e isso requer tempo. Santos (2007) 

complementa ainda dizendo que a afirmativa contida no § 6º do artigo 95 do RICD favorece o 

entendimento de que a decisão pode ser pronunciada em outro momento. 

 

2.3 Clareza das Normas 

A objetividade e clareza de qualquer norma jurídica são aspectos fundamentais para 

que sua interpretação e aplicação sejam mais precisas. Rabelo-Santos (2005, p. 16) discorre 

sobre essa concepção, explicando que no Iluminismo se assentou a idéia de que qualquer 

norma deveria ser extremamente clara, a fim de se alcançar segurança jurídica absoluta, por 

meio de uma elaboração rigorosa, de modo a se garantir a unidade de decisões judiciais e de 

todos os atos administrativos, tendo na figura do juiz o escravo da lei. Contudo, a partir do 

século XIX esta concepção começou a se esvaziar, “uma vez que a norma jurídica é, por 

natureza, abstrata, fixa tipologias, aludindo-se a diversos casos indefinidos e não a casos 

específicos, concretos”. Carlos Maximiliano (2001), em sábias palavras, arremata esse 

raciocínio: 

A palavra é um mau veículo do pensamento; por isso, embora de aparência 

translúcida a forma, não revela todo o conteúdo da lei, resta sempre margem 

para conceitos e dúvidas; a própria letra nem sempre indica se deve ser 

entendida à risca, ou aplicada extensivamente; enfim, até mesmo a clareza 

exterior ilude; sob um só invólucro verbal se conchegam e escondem várias 

idéias, valores mais amplos e profundos do que os resultantes da simples 

apreciação literal do texto (apud RABELO-SANTOS, 2005, p. 17). 

Nesse mesmo sentido, Atienza (2000, apud RABELO-SANTOS, 2005, p. 17) expõe 

uma lição valiosa ao afirmar que “é impossível eliminar toda a vagueza dos conceitos, haja 

vista que o veículo utilizado pelos mesmos é uma linguagem natural, e não uma linguagem 

artificial construída a propósito de eliminar as imprecisões”. Complementa Aquino (1997, 

apud Rabelo-Santos, 2005, p. 25) dizendo que “nenhum homem é sábio o suficiente para 

conceber todos os casos singulares e, assim, não pode exprimir suficientemente por suas 
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palavras o que é adequado ao fim intencionado”. Portanto, há que se considerar, “em primeiro 

lugar, (...) as vicissitudes ocasionadas pelas imprecisões da linguagem.” (Marcelo Harger, 

2002, apud Rabelo-Santos, 2005, p. 31). Tanto quanto é complexa a elaboração normativa 

também o é a sua interpretação. As divergências são inevitáveis, mesmo com a existência de 

vários instrumentos disponíveis para serem aplicados na prática desta Ciência jurídica. 

Segundo Barroso (apud Santos, 2007, p. 1), “a interpretação não é um fenômeno 

absoluto ou atemporal. Ela espelha o nível de conhecimento e a realidade de cada época, bem 

como as crenças e valores do intérprete, sejam os do contexto social em que esteja inserido, 

sejam os de sua própria individualidade”. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, bem como o do Senado Federal e, 

ainda o Regimento Comum do Congresso Nacional contêm dispositivos que não requerem 

nada mais que uma simples interpretação literal, outros possibilitam entendimentos diversos. 

(Santos, 2007). Destarte, não se espera uma clareza absoluta das normas que regem o 

processo legislativo, porém é mister que a redação de dispositivos regimentais de uma Casa 

Legislativa seja o tanto quanto possível regular e objetiva, a fim de não dar margem excessiva 

a dúvidas e interpretações conflitantes, o que pode gerar um ciclo vicioso de longos debates 

em torno de questões acessórias à matéria em pauta. 

Ferreira (2008, p. 62) destaca: “nota-se que é frequente, quando da decisão sobre 

questões de ordem, debates sobre ela, o que, sem dúvida, tumultua os trabalhos da Casa”. Os 

debates em torno de decisão relacionada a questões de ordem, em tese, não deveria ocorrer na 

mesma sessão em que for proferida, conforme disposto no § 6º do artigo 95. Se o parlamentar 

quiser comentar, criticar ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, conforme 

estabelece o § 7º do mesmo artigo. Vale lembrar que, muitas vezes, o questionamento à 

determinada decisão de Presidente relacionada à questão de ordem ou à interpretação ou 

aplicação de determinado dispositivo regimental, em dado momento da sessão, pode ter o 

objetivo de tumultuá-la mesmo, para que determinada matéria não seja apreciada ou para que 

se esgote o prazo necessário entre uma votação nominal e outra, esse interregno entre 

votações é denominado interstício. 

 É possível constatar que parte do conteúdo do RICD não tenha uma clareza 

satisfatória. Em alguns casos, talvez, por motivo de lacunas ou de ambiguidades no texto, 

capazes de ocasionar discussões extensas, desgastando o debate dos principais temas em torno 

das matérias em pauta e, consequentemente, reduzindo a racionalização e eficiência da 

atividade de produção normativa. 
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2.4 Lacuna da lei 

 

Lacuna da lei é um vazio existente no ordenamento legislativo, caracterizando-se 

assim, a inexistência de uma norma jurídica aplicada à situação de fato. Ocorre quando a lei é 

omissa ou falha em relação a determinado caso. 

A constatação da existência da lacuna ocorre no momento em que o aplicador do 

direito vai exercer a sua atividade e, não encontra no corpo das leis, um preceito que 

solucione o caso concreto. Neste instante, estar-se-á constatando a existência de uma lacuna. 

Nesse aspecto, pode-se dizer que a própria lei admite a existência das lacunas, trazendo em si, 

os meios próprios para o preenchimento destas: a analogia, os costumes, os princípios gerais 

de direito e a eqüidade (Amaral, 2001). 

Kelsen (1976, apud Amaral, 2001) entende que o sistema é bastante em si mesmo, 

pois as normas que o compõem, contém em si, a possibilidade de solucionar todos os 

conflitos levados à apreciação dos magistrados ou órgãos jurisdicionais competentes. Neste 

sentido, o autor repele a idéia de existência de lacuna do direito, baseando-se na premissa de 

que “tudo aquilo que não está proibido, está permitido”, descrevendo isso como a “liberdade 

jurídica negativa”. 

 

2.5 Ambiguidade 

 

Dá-se o nome de ambiguidade a possibilidade de uma mensagem ter dois sentidos, 

seja de uma palavra ou de uma expressão. Geralmente é provocada pela má organização das 

palavras na frase, comprometendo a compreensão do conteúdo e suscitando dúvidas no leitor, 

podendo levá-lo a conclusões equivocadas na interpretação do texto. 

Almeida (2005, p. 516) define ambiguidade como sendo “o vício pelo qual se dá tal 

construção à frase, que esta apresenta dois sentidos diversos”. 

A ambiguidade normalmente é indesejável na comunicação, em particular na escrita, 

pois nem sempre é possível ter acesso ao autor de determinado texto para obter 

esclarecimentos sobre sua intenção comunicativa original, de modo a conhecer a interpretação 

correta da mensagem. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipos de pesquisa 

Segundo Vergara (2000), as pesquisas podem ser classificadas quanto a fins e quanto a 

meios. Segundo as orientações dessa autora, a presente pesquisa pode ser classificada da 

seguinte forma: 

a) Quanto a fins: classifica-se como explicativa, pois expõe as características do 

fenômeno para, então, justificar os motivos e esclarecer os fatores que estão 

contribuindo, de alguma forma, para a indicação recorrente de determinados 

dispositivos do RICD no levantamento de Questões de ordem; 

b) Quanto a meios: 

 Documental – foram consultados documentos, mais precisamente os registros 

das questões de ordem, disponíveis no banco de dados no site eletrônico da 

Câmara dos Deputados: http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/plenario/qordem, alimentado e organizado pelo Serviço de 

Controle e Sistematização das Questões de ordem, integrante da Coordenação 

de Apoio ao Plenário da Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados; 

 Bibliográfica – o estudo sistematizado foi complementado com base em 

material publicado em livros, trabalhos acadêmicos, artigos e sites, como 

fontes secundárias de informação. 

 

3.2 Universo de pesquisa 

O universo é o conjunto de elementos – compreendendo dados, pessoas, produtos e 

organizações, por exemplo –, que possuem as características necessárias para ser objeto de 

estudo. (Vergara, 2000) 

O universo sobre o qual se buscou ter conhecimento foi das questões de ordem 

formuladas no decorrer da 53º legislatura, num total de 723. A partir do exame destas 

questões de ordem, foram selecionadas aquelas que continham indicação precisa de 

dispositivos regimentais, para descobrir os dispositivos mais recorrentes – consequentemente, 

foram desconsideradas as questões de ordem que remeteram à Constituição Federal, ao 
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Regimento do Senado Federal, ao Regimento Comum, bem como aquelas em que não houve 

qualquer indicação de dispositivo. Em seguida, estes dispositivos foram classificados em 

função da quantidade de vezes que foram apontados. Com isso, produziu-se o ranking de 

classificação dos dispositivos do RICD mais indicados no levantamento de questões de ordem 

no decorrer da 53ª legislatura, por ordem de ocorrência. Em seguida, foi feita uma breve 

exposição do que trata cada um dos dispositivos selecionados e dos principais 

questionamentos a eles relacionados. Após, foram exibidas tabelas contendo uma síntese das 

questões de ordem suscitadas com base nestes dispositivos, de modo a propiciar a 

visualização dos principais pontos de indagações presentes nestas questões de ordem. Ato 

contínuo, procedeu-se a análise sistemática dos dispositivos encontrados, cotejando-os com as 

questões de ordem selecionadas. 
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4 RESULTADOS DE PESQUISA 

 

A partir do exame das 723 (setecentas e vinte e três) questões de ordem, realizado por 

meio de consulta aos registros no banco de dados do Serviço de Controle e Sistematização das 

questões de ordem, foram previamente selecionadas 313 (trezentos e treze) questões de 

ordem, por terem sido formuladas com indicação precisa de disposições regimentais. 

Convém ressaltar que, durante a coleta dos dados, verificou-se que não houve registro 

de questões de ordem no período de 06/08/2010 a 29/11/2010. É provável que esse fato tenha 

ocorrido devido à proximidade das eleições, período em que a maioria dos parlamentares 

destina a maior parte do tempo às campanhas eleitorais. 

Tabela 01: Demonstrativo dos Dados de Pesquisa. 

Questões de ordem formuladas no decorrer da 53ª legislatura Quantidade 

Com indicação precisa de dispositivos do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados. 
313 

Com indicação de dispositivos da Constituição Federal; do Regimento 

do Senado Federal; do Regimento Comum; e outras, sem indicação de 

dispositivo. 

410 

TOTAL 723 

 

4.1 Ranking dos dispositivos mais recorrentes 

A análise de cada uma das 313 (trezentas e trezes) questões de ordem formuladas com 

indicação dos dispositivos do RICD possibilitou a elaboração do ranking de classificação dos 

dispositivos mais recorrentes no levantamento de questões de ordem no decorrer da 53ª 

Legislatura. 

Tabela 02: Ranking de classificação dos dispositivos mais recorrentes. 

Posição Dispositivo do RICD Assunto Incidência 

1º Art. 57 Normas das Comissões 25 

2º Art. 82 Início da Ordem do Dia 15 

3º Art. 17 Atribuições do Presidente da CD 12 

4º Art. 185 Processo simbólico de votação 12 

5º Art. 67 Sessão extraordinária 11 
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Os cinco dispositivos do RICD mais suscitados no período em estudo, de acordo com 

o número de ocorrências, foram os artigos 57, 82, 17, 185 e 67. Obviamente outros artigos 

foram apontados mais de uma vez no levantamento de questões de ordem no decorrer desse 

período, porém foram considerados apenas aqueles que figuraram acima de dez vezes. Se não 

for levado em conta o artigo 57, por fugir ao padrão de incidência dos demais, verificar-se-á 

que a reincidência de cada um dos dispositivos não varia muito entre eles, sendo a média de 

aproximadamente doze vezes. 

 

4.2 Breve exposição acerca dos dispositivos mais recorrentes 

Segue, abaixo, uma breve exposição dos dispositivos mais recorrentes encontrados. 

No conjunto dos dispositivos que serão sistematicamente analisados posteriormente em cotejo 

com as questões de ordem levantadas no período estabelecido, não constaram os artigos 57 e 

17, pelos motivos expostos junto à análises que se seguem. 

4.2.1 Artigo 57 

Está inserido na sessão IX do Capítulo IV do RICD, que trata da admissibilidade e da 

apreciação das matérias pelas Comissões. Em seus vinte e um incisos estão elencadas as 

regras que deverão ser observadas no desenvolvimento dos trabalhos das Comissões durante a 

apreciação das matérias. Acerca deste artigo, Lúcia Botelho (2002, apud Araújo, 2007, p. 29) 

afirma que as normas contidas nele são mal sistematizadas; que, a estas, outras normas estão 

misturadas, de caráter mais genérico, que certamente estariam mais bem alocadas em outros 

dispositivos. 

Os questionamentos feitos com base no artigo 57, mais precisamente com indicação 

do inciso XXI, e que foram considerados pela SGM como questões de ordem, são, em sua 

maioria, recursos contra decisões de Presidentes de comissões relativas a questões de ordem 

levantadas em reuniões dessas comissões. Uma vez que não há um registro sistematizado das 

questões de ordem levantadas nas reuniões das Comissões (no local onde foram coletados os 

dados de pesquisa constam apenas os registros das questões de ordem formuladas no âmbito 

do Plenário ou as que foram encaminhadas, por escrito, ao Presidente da Câmara), se torna 

inviável fazer uma análise dos recursos que intentaram invalidar estas decisões sem 

conhecimento do teor das mesmas. Isso só seria possível por meio do levantamento de cada 

uma das atas das reuniões de Comissões realizadas no período em estudo, uma tarefa hercúlea 

e quase impossível de ser realizada nesta pesquisa. Além do mais, recursos contra 
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indeferimento por Presidente de Comissão a Questão de Ordem não poderiam ser lidos em 

Plenário. Conforme estabelece o inciso XXI do artigo 57, devem ser apresentados por escrito 

ao Presidente da Câmara: 

O membro da Comissão pode levantar questão de ordem sobre a ação ou 

omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida 

conclusivamente pelo seu Presidente poderá a questão ser levada, em grau de 

recurso, por escrito, ao Presidente da Câmara, sem prejuízo do andamento da 

matéria em trâmite. 

Não obstante, é possível observar que muitas vezes esse tipo de recurso é feito 

oralmente no Plenário e posteriormente entregue por escrito. Este procedimento, contrário ao 

que determina o RICD, já foi contestado por meio da Questão de Ordem nº 177/2007, 

formulada pelo Deputado André Vargas, quando o Deputado Fernando Coruja usou da 

palavra em sessão do Plenário para recorrer contra decisão do Presidente da Comissão que era 

membro. A Questão de Ordem foi imediatamente acolhida e deferida pelo Presidente da 

Câmara, que salientou em sua decisão que esta espécie de recurso deve ser apresentada 

somente por escrito, conforme prevê o Regimento. 

Isso exposto, concluiu-se que a principal causa da recorrência do artigo 57 no 

levantamento de questões de ordem é o fato deste dispositivo – mais precisamente o seu 

inciso XXI – resguardar o direito a que membro de Comissão interponha recurso, dirigido ao 

Presidente da Câmara, contra decisão de Presidente do respectivo órgão técnico que integra. 

Esta ferramenta de controle é utilizada com profusão pelos parlamentares para protestar 

contra o indeferimento de questões de ordem formuladas nas reuniões de comissões – tanto as 

permanentes as como temporárias – o qual, quando apresentado por escrito, fica registrado no 

banco de dados de questões de ordem. 

4.2.2 Artigo 17 

O artigo 17, por sua vez, trata das principais atribuições do Presidente da Câmara dos 

Deputados. É um artigo bastante extenso, ocupa quase cinco páginas do Regimento. Possui 

seis incisos, cinquenta e seis alíneas e quatro parágrafos. Pelo fato de enumerar a maioria das 

atribuições do Presidente, abre um leque muito grande para inúmeros questionamentos, a 

maioria são solicitações ao Presidente, das mais diversas, a fim de que seja praticado ato de 

ofício ou exercida alguma de suas atribuições regimentais que possam satisfazer o interesse 

do proponente da QO, ou de sua bancada. Quase todas foram formuladas em combinação com 

outro(s) artigo(s) que não figuraram no ranking que foi produzido. 
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Várias outras questões de ordem com fulcro no artigo 17 não passaram de 

reclamações, podendo ser melhor enquadradas pelo artigo 96. 

Art. 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de Comissão, 

poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a Ordem do Dia 

à hipótese do parágrafo único do art. 55 ou às matérias que nela figurem.  

§ 1º O uso da palavra, no caso da sessão da Câmara, destina-se 

exclusivamente a reclamação quanto à observância de expressa disposição 

regimental ou relacionada com o funcionamento dos serviços 

administrativos da Casa, na hipótese prevista no art. 264.  

§ 2º O membro de Comissão pode formular reclamação sobre ação ou 

omissão do órgão técnico que integre. Somente depois de resolvida, 

conclusivamente, pelo seu Presidente, poderá o assunto ser levado, em grau 

de recurso, por escrito ou oralmente, ao Presidente da Câmara ou ao 

Plenário.  

§ 3º Aplicam-se às reclamações as normas referentes às questões de ordem, 

constantes dos §§ 1º a 7º do artigo precedente. 

O que ocorre na maioria das vezes – e isso é possível de ser observado com certa 

frequência –, é que os Deputados, ao solicitarem a palavra quando desejam fazer alguma 

reclamação, invocam o instituto da questão de ordem. Em razão disso, a reclamação é 

registrada no banco de dados de questões de ordem como sendo tal. 

Em vista do exposto, concluiu-se que o levantamento de questões de ordem com 

indicação do artigo 17 foi motivado mais pela necessidade de registrar reclamações sobre atos 

ou procedimentos adotados pela Mesa Diretora – por motivo de preferências individuais ou de 

questões políticas – do que por dúvidas sobre procedimentos preconizados no Regimento. 

Outras foram solicitações direcionadas ao Presidente da sessão, como dito anteriormente. Em 

suma, utilizou-se de forma equivocada e reiterada a questão de ordem como ferramenta para 

registro de reclamações e solicitações diversas. 

Abaixo, uma breve exposição dos artigos 82, 185 e 67, objeto da discussão e análise 

no próximo capítulo, selecionados para aprofundamento do estudo, com a finalidade de dar 

resposta ao problema da pesquisa. 

4.2.3 Artigo 82 

O artigo 82 trata da fase destinada à Ordem do Dia. Esta fase, com duração prevista de 

três horas, é composta por discussão e votação de matérias constantes da pauta. Este artigo 

possui oito parágrafos que regem os principais aspectos que envolvem esta fase. É 

interessante observar que, a partir da leitura do seu caput e de seus parágrafos, não fica muito 

claro se é obrigatória a presença em Plenário da maioria absoluta dos Deputados, verificada 



32 

 

através do sistema eletrônico, para que seja iniciada a Ordem do Dia. A maioria absoluta 

compõe-se a partir do primeiro número inteiro acima da metade, e é condição necessária para 

a deliberação da maioria das proposições. Essa presença compulsória é chamada de quórum, 

termo utilizado para designar “o número de membros de uma assembléia, necessário para o 

seu funcionamento ou para as suas deliberações” (Silva, 2006, p. 266). Na legislatura a qual 

esta pesquisa está delimitada, e também na atual, esse número é de 257 deputados, em razão 

do número total de membros da Casa: 513. 

A exigência da necessidade de quórum, expressa de forma inconteste no RICD, é para 

a fase de votação, nos termos do § 2º, que determina o início imediato das votações quando 

houver o número legal para deliberar. O § 3º leva a entender que não é obrigatória a presença 

de 257 deputados no Plenário para o início da Ordem do Dia, pois fala que se inexistir 

quórum para votação o Presidente anunciará o debate das matérias em discussão. 

Outra questão importante a ser observada sobre a interpretação do artigo 82 é se há a 

obrigatoriedade de o Presidente iniciar a Ordem do Dia quando o horário estabelecido for 

atingido ou se essa decisão depende de outras variáveis e, caso dependa, que variáveis são 

essas. A maior parte das questões de ordem levantadas com indicação deste artigo é quanto ao 

horário de início da Ordem do Dia, se deve ser às dezesseis horas, conforme determina o 

Regimento, ou deve ser iniciada quando atingido o quórum para deliberação. Isso porque há 

também a possibilidade de serem apresentados, por exemplo, requerimentos de retirada de 

pauta da matéria ou de adiamento da discussão, o que pode causar impasse na abertura da 

Ordem do Dia, pois estes requerimentos, de acordo com o artigo 159, §4º, inciso I do RICD, 

devem ser submetidos à votação antes da apreciação da matéria em pauta.  

Algumas questões de ordem que fazem indicação do artigo 82 são, ainda, solicitações 

de cancelamento da Ordem do Dia por falta de quórum. Neste caso, umas sugerem o 

prosseguimento da discussão das matérias; outras, que também seja encerrada a discussão e 

que seja concedida a palavra aos deputados para breves comunicações. Há também diversos 

questionamentos sobre a prática de se iniciar a discussão das matérias constantes da pauta sem 

que se tenha atingido o quórum de deliberação, talvez o ponto mais controverso verificado 

nos questionamentos levantados. 

4.2.4 Artigo 185 

O artigo 185 trata da votação pelo processo simbólico e da possibilidade de se pedir 

“verificação de votação”. No processo simbólico, utilizado na votação das proposições em 
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geral, o resultado é aferido pelo Presidente por meio da visualização das manifestações dos 

deputados presentes em Plenário. O artigo reza que o Presidente, ao anunciar a votação de 

qualquer matéria, convidará os deputados a favor a permanecerem sentados. Na prática o 

Presidente dá outro comando, convidando os que forem a favor a permanecerem “como se 

acham”, mas o efeito é o mesmo para a finalidade que se busca alcançar. O artigo 185 possui 

cinco parágrafos que prevêem os seguintes aspectos: divergências ou dúvidas na apuração da 

votação (§ 1º); intervenções durante o processo de votação (§ 2º), apoiamento ao pedido de 

verificação de votação (§ 3º), interstício para nova verificação de votação (§ 4º) e sobre a 

faculdade do Presidente, quando houver requerimento de votação, determinar a votação pelo 

processo nominal, no caso de ausência de quórum no Plenário (§ 5º). No processo nominal de 

votação, cada Deputado registra o seu voto nos postos eletrônicos dispostos em Plenário, por 

meio de autenticação biométrica. Após o encerramento da votação nominal, o resultado é 

apresentado no painel eletrônico e proclamado pelo Presidente. 

Os questionamentos feitos com indicação do artigo 185 dizem respeito, 

principalmente: ao indeferimento de pedido de verificação de votação por Presidente de 

Comissão; à distinção entre requerimento para quebra de interstício, previsto no § 4° do art. 185, 

e requerimento de votação pelo processo nominal, disposto inciso II do art. 186; e sobre a 

validade do pedido de verificação feito por líder de partido que orientou o voto 

favoravelmente ao resultado proclamado, tendo sido vitorioso quanto a sua posição em 

determinada votação. A expressão quebra de interstício é utilizada para designar a dispensa 

do prazo de uma hora entre uma votação nominal e outra.  Por sua vez, orientar o voto é uma 

ação prevista no Regimento, denominado formalmente de “orientação de bancada”, diz 

respeito à “prerrogativa reservada aos Líderes, (...) segundo a qual é demonstrado o 

posicionamento de cada Partido sobre a matéria em deliberação” (Amaral e Gerônimo, 2001, 

p. 97). Está prevista no artigo 10, inciso IV e artigo 192, § 2º do RICD. 

4.2.5 Artigo 67 

O artigo 67, por sua vez, dispõe sobre a realização de sessão extraordinária. A sessão 

extraordinária, com duração de quatro horas, destina-se exclusivamente à discussão e à 

votação das matérias constantes da Ordem do Dia. O prazo de duração desta sessão pode ser 

prorrogado por mais uma hora, para continuação da discussão e da votação da matéria da 

Ordem do Dia, nos termos do artigo 72 do RICD. O artigo 67 possui dois parágrafos, que 

tratam da convocação (§ 1º) e da prefixação da pauta de sessão extraordinária (§ 2º). Os 
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questionamentos mais recorrentes sobre esse dispositivo dizem respeito essencialmente a dois 

pontos: (1) obrigatoriedade de se iniciar a Ordem do Dia, por ser uma sessão destinada com 

exclusividade à apreciação das matérias em pauta ou por ter sido alcançado o quórum 

regimental; e (2) solicitação de encerramento da sessão por evidente falta de quórum. No 

tocante ao início da Ordem do Dia, é passível de análise a possibilidade da falta de clareza no 

texto do artigo em questão quanto ao momento em que se deve iniciar a Ordem do Dia ou se 

isso se trata de decisão política. Vale lembrar que, na prática, dificilmente acontecem 

votações numa sessão onde não há acordo e que, muitas vezes, são agendadas reuniões de 

líderes para o horário em que já deveria ter sido iniciada a Ordem do Dia, isso para 

exemplificar alguns dos fatores que podem inviabilizar o seu início, mesmo tendo-se atingido 

o quórum mínimo de deliberação. 

Encerrada, aqui, a breve exposição dos artigos selecionados para posterior análise, e o 

resumo dos principais questionamentos a eles relacionados, seguem, abaixo, as tabelas 

contendo a síntese de cada uma das questões de ordem formuladas com fulcro nesses 

dispositivos. 

 

Tabela 03: Síntese das Questões de ordem formuladas com indicação do Art. 82. 

Qnt. 
Questão de 

Ordem 
Síntese 

01 Nº 50/2007 

Questiona a respeito do instrumento da obstrução parlamentar, solicitando 

que a Presidência passe a interpretar o parágrafo 6° do art. 82 do Regimento 

Interno, de modo a definir os casos em que a obstrução parlamentar legítima 

deixa de sê-lo e passa a ser abuso de direito. 

02 Nº 68/2007 Solicita o encerramento da Ordem do Dia por falta de quórum para 

deliberação. (Art. 82, §3º) 

03 Nº 143/2007 Solicita que a Presidência passe à Ordem do Dia, citando dispositivo 

regimental que determina seu início às dezesseis horas. 

04 Nº 160/2007 Solicita que seja iniciada a Ordem do Dia, uma vez que já foi atingido o 

quórum regimental. 

05 Nº 203/2007 

Solicita, em razão do transcurso do prazo regimental para o início da Ordem 

do Dia sem que tenha sido alcançado o quórum para deliberação, que a 

Presidência a declare encerrada, dando seguimento à sessão com as breves 

comunicações; solicita o apoiamento de um terço dos presentes para a 

concessão de efeito suspensivo, em razão da decisão do Presidente de 

aguardar até as dezessete horas antes de encerrar a Ordem do Dia. 
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Qnt. 
Questão de 

Ordem 
Síntese 

06 Nº 233/2007 

Questiona a decisão da Presidência de proceder à discussão, sem que tenha 

sido atingido quórum de deliberação, das Emendas do Senado à Medida 

Provisória n° 388, de 2007, havendo requerimentos sobre a Mesa para serem 

votados; alega que requerimentos de adiamento da discussão ou de retirada 

de pauta da matéria, seriam, se aprovados, impeditivos da própria discussão 

já iniciada; questiona ainda a interpretação da Mesa no sentido de considerar 

prejudicados requerimentos de adiamento de discussão, na hipótese de ser 

rejeitado requerimento de retirada de pauta da matéria. (Art. 82, §3º) 

07 Nº 306/2008 

Solicita o cancelamento da Ordem do Dia da sessão extraordinária, em razão 

do quórum ter sido atingido há mais de uma hora, sem que fossem iniciados 

os trabalhos; reitera a mesma Questão de Ordem na presidência do Deputado 

Arnaldo Faria de Sá. (Combinado com o Art. 67) 

08 Nº 308/2008 

Questão de Ordem levantada durante a apreciação de requerimento de 

preferência apresentado pelos Democratas. Alega que, embora seja evidente a 

falta de quórum que permita a deliberação, a sessão deve continuar até o 

horário previsto para o seu término, com o debate das matérias remanescentes 

da Ordem do Dia e as demais fases da sessão, tais como as Comunicações 

Parlamentares. (Art. 82, §3º, combinado com o Art. 71). 

09 Nº 336/2008 

Reclama da disposição de se proceder à leitura do parecer da Medida 

Provisória n. 434, de 2008, sobre a qual há requerimento de retirada de pauta, 

que não pode ser submetido a votos em razão de ainda não ter sido alcançado 

o quórum para sua deliberação no Plenário. (Art. 82, II e §§ 2° e 3°) 

10 Nº 349/2008 
Pergunta se é possível ser aberta a discussão da Proposta de Emenda à 

Constituição n. 511, de 2006 (Medidas Provisórias), em razão de não haver 

quórum naquele momento. (Art. 82, §3º) 

11 Nº 355/2008 

Em meio a um debate no Plenário sobre a prática de se iniciar a discussão das 

matérias constantes da Ordem do Dia enquanto se aguarda quórum para 

deliberação de requerimentos sobre a Mesa, levanta Questão de Ordem para 

apontar que a ausência de quórum de deliberação naquele momento se 

verifica não só no Plenário, como na Casa também. (82, §3º, combinado com 

o Art. 79) 

12 Nº 566/2009 

Durante votação do Projeto de Lei n. 2502, de 2007 (Pré-Sal - Partilha), 

pergunta sobre duas modalidades de obstrução: a geral, declarada pela 

liderança do partido em obstrução, e a individual, que se manifesta através do 

mecanismo de registro de obstrução no painel do Plenário. (Art. 82, §6º) 

13 Nº 584/2010 

Diante da orientação de obstrução da maioria das bancadas em requerimento 

pertinente à votação do Projeto de Lei n. 5417, de 2009 (Pré-Sal - Fundo 

Social), solicita que seja anunciado o debate das matérias em discussão e o 

consequente encerramento da Ordem do Dia, nos termos regimentais. (Art. 

82, §3º) 

14 Nº 701/2010 
Reclama da abertura da Ordem do Dia na sessão extraordinária da manhã, 

presidida pelo Deputado Inocêncio Oliveira, quando não havia quórum no 

Plenário e na Casa para tal. (Art. 82, §3º) 

15 Nº 714/2010 

Solicita o início da Ordem do Dia da sessão extraordinária, já que o quórum 

de deliberação foi alcançado. Na pauta, requerimentos de urgência sobre os 

quais, não havendo consenso, haverá deliberação nominal, exigida, para sua 

aprovação, a maioria absoluta. 
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Tabela 04: Síntese das Questões de ordem formuladas com indicação do Art. 185. 

Qnt. 
Questão de 

Ordem 
Síntese 

01 Nº 61/2007 

Recorre, nos termos do art. 57, XXI, do Regimento Interno, contra a decisão 

do Presidente da Comissão de Finanças e de Tributação a Questão de 

Ordem suscitada naquela comissão; alega que o Presidente da referida 

comissão indeferiu, sem submeter ao Plenário, requerimento de quebra de 

interstício para verificação de votação. (Art. 185, §4º, combinado com o art. 

186, III) 

02 Nº 541/2009 

Recorre, nos termos do art. 57, XXI, do Regimento Interno, contra decisão 

do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, que 

considerou prejudicado requerimento de quebra de interstício para pedido 

de verificação, face à rejeição de outro que pleiteava a votação nominal de 

requerimento de adiamento de discussão. (Art. 185, §4º, combinado com os 

artigos. 17, III, “f”; 17, VI, “p”; 163, VIII; e 186, II) 

03 Nº 546/2009 

Afirma que, na Questão de Ordem anterior na qual foi perguntado se os 

requerimentos de quebra de interstício e de votação pelo processo nominal 

não estariam sujeitos à regra regimental de prejudicialidade, houve a 

tentativa de fundir em um só dois requerimentos diversos. Conclui fazendo 

distinção entre o previsto no § 4° do art. 185, e o indicado no inciso II do 

art. 186. 

04 Nº 547/2009 

Reitera Questão de Ordem anterior na qual defende a tese de que os 

requerimentos de votação pelo processo nominal e os requerimentos de 

quebra de interstício têm a mesma finalidade, estando sujeitos à regra de 

prejudicialidade contida no art. 163 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. (Art. 185, §4º, combinado com o Art. 186, §2º) 

05 Nº 548/2009 

Questiona decisão do Deputado Marco Maia, que, na presidência da sessão, 

não concedeu um pedido de verificação de votação por entender que o 

prazo de interstício de uma hora ainda não havia se esgotado, levando em 

consideração uma diferença de segundos para seu cômputo; pergunta se o 

prazo de interstício será calculado por segundos. (Art. 185, §4º) 

06 Nº 593/2010 

Sugere que o encaminhamento do requerimento de votação pelo processo 

nominal apresentado à emenda 116 do Projeto de Lei n. 5417, de 2009, 

(Pré-Sal - Fundo Social), no qual apenas o PT e o PMDB encaminharam o 

voto "não", já seja indicativo da vontade do Plenário de apreciar aquela 

emenda pelo processo nominal. 

07 Nº 604/2010 

Recurso, nos termos do art. 96 § 2° do Regimento Interno, contra decisão da 

Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), 

que não acatou pedido de verificação do resultado da votação da PFC 

13/2007, na reunião do dia 02/12/2009. (Art. 185, §§2º e 3º, combinado 

com o Art. 96, §2º) 

08 Nº 620/2010 
Solicita a impugnação do resultado da votação de requerimento para 

realização de audiência pública, por ter sido indeferida pelo Presidente da 

Comissão o pedido de verificação daquela votação. (Art. 185, §1º) 
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Qnt. 
Questão de 

Ordem 
Síntese 

09 Nº 656/2010 

Questiona a decisão da Presidência de anular a votação nominal de 

proposição a qual o PMDB solicitou verificação, no entendimento de que 

somente o PT, que havia orientado de modo divergente, poderia ter 

solicitado a verificação; afirma que não há no Regimento nenhuma restrição 

a que o partido que orientou favoravelmente em uma votação, e que teve a 

sua posição vitoriosa, faça um pedido de verificação dessa votação. (Art. 

185, §1º) 

10 Nº 710/2010 

Sugere que a Presidência solicite a verificação da votação do Requerimento 

de votação por processo nominal, apresentado ao Projeto de Lei n. 

487/2010. O que, entende, pode ser feito mesmo fora do prazo de interstício 

para verificação de votação, nos termos do art. 185 § 1° do Regimento 

Interno. 

11 Nº 711/2010 

Durante a apreciação das emendas do Senado ao Projeto de Lei n. 

5940/2008, sugere que a aferição da votação de Requerimento de quebra de 

interstício para votação nominal seja feita tanto pelos que são contra, 

quanto pelos que são a favor, para que não paire nenhuma dúvida do 

resultado. (Art. 185, §1º) 

12 Nº 712/2010 

Em razão de discordar da Presidência com relação à aferição do resultado 

da votação simbólica do Requerimento de votação pelo processo nominal, 

apresentado às Emendas do Senado ao Projeto de Lei n. 5940, de 2008, 

levanta Questão de Ordem para propor que a votação seja refeita pelo 

mesmo método simbólico, invertendo o comando para quem for favorável 

levantar o braço. 
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Tabela 05: Síntese das Questões de ordem formuladas com indicação do Art. 67. 

Qnt. 
Questão de 

Ordem 
Síntese 

01 Nº 18/2007 

Questiona sobre a votação de requerimentos de urgência durante sessão 

extraordinária, citando disposição regimental no sentido de que as sessões 

extraordinárias sejam destinadas exclusivamente à discussão e votação de 

matéria constante da Ordem do Dia do ato de sua convocação. (Art.67 (caput) 

e Art. 67, §3º, combinados com o Art. 66, §4º)  

02 
Nº 202 

04/10/2007 

Questiona a concessão da palavra a parlamentares para breves comunicações 

depois de encerrada a Ordem do Dia da Sessão Extraordinária por falta de 

quórum, pois o Regimento determina que as sessões extraordinárias se 

destinem exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da 

Ordem do Dia.  

03 
Nº 206 

08/10/2007 

Solicita esclarecimentos da Presidência quanto às providências que serão 

tomadas em relação ao fato de que, transcorrida meia-hora do início da 

Sessão Extraordinária, o quórum regimental para deliberação ainda não foi 

alcançado. 

04 
Nº 208 

09/10/2007 

Solicita que a Presidência estabeleça um prazo máximo de espera ou 

determine o encerramento da sessão extraodinária, em razão do quórum 

regimental não ter sido alcançado uma hora e meia depois do seu início; 

lembra que, regimentalmente, a sessão extraordinária tem como finalidade 

exclusiva a discussão e votação de matérias que constem da Ordem do Dia. 

05 
Nº 212 

09/10/2007 

Solicita que seja iniciada a Ordem do Dia, em razão de já ter sido alcançado o 

quórum. 

06 
Nº 294 

28/05/2008 

Pergunta à Mesa quando serão votados os requerimentos de convocação de 

sessão extraordinária apresentados pelo partido Democratas. (Art. 67, §1º) 

07 
Nº 302 

04/06/2008 

Pergunta se a apreciação de requerimento de Sessão Extraordinária, 

apresentado por qualquer parlamentar, retira da Presidência a prerrogativa de 

fixar a pauta do Plenário, já que o requerimento apresentado tem que indicar 

a pauta proposta para a sessão. (Art. 67, §2º) 

08 
Nº 306 

05/06/2008 

Solicita o cancelamento da Ordem do Dia da sessão extraordinária, em razão 

do quórum ter sido atingido há mais de uma hora sem que fossem iniciados 

os trabalhos. (Art. 67, combinado com o Art. 82) 

09 
Nº 307 

10/06/2008 

Solicita o encerramento da sessão em razão da evidente falta de quórum para 

apreciar, entre outras proposições, o Projeto de Lei Complementar n. 306, de 

20089, que regulamenta a Emenda 29 (recursos para a Saúde). 

10 
Nº 352 

25/11/2008 

Questiona sobre a necessidade de se encerrar a presente sessão extraordinária 

por falta de quórum e por não ser possível, regimentalmente, convocar sessão 

extraordinária sem pauta definida. 

11 
Nº 369 

17/12/2008 

Solicita o início da Ordem do Dia da sessão extraordinária, que teve início há 

uma hora e quarenta minutos, pois existem matérias a serem votadas. 
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5 DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

A análise dos artigos 82, 185 e 67 do RICD a seguir privilegiou os seguintes aspectos, 

consoante com o segundo objetivo específico estabelecido na introdução desta monografia: 

(1) a redação dos dispositivos, com o intuito de identificar lacunas, abiguidades ou expressões 

que possam gerar dúvidas e dar margem a interpretações conflitantes, bem como contradições 

entre estes dispositivos e outros que regem os mesmos assuntos; (2) o principal ponto de 

questionamento em cada questão de ordem, a fim de se conhecer as principais dúvidas acerca 

dos dispositivos selecionados; e (3) a influência de implicações políticas na formulação destas 

questões de ordem, de modo a revelar se houve ocasiões em que este instrumento foi utilizado 

com finalidade diversa do que prescreve o Regimento. 

Também foram examinados os projetos de resolução da Câmara dos Deputados que 

propõem alterações nestes artigos, com o intuito de auferir elementos que pudessem auxiliar a 

revelar os possíveis pontos críticos destes dispositivos. 

 

5.1 Artigo 82 

Segue abaixo a transcrição do artigo 82 e, em seguida, sua análise: 

Art. 82. Às onze ou às dezesseis horas, conforme o caso, passar-se-á a tratar 

da matéria destinada à Ordem do Dia, sendo previamente verificado o 

número de Deputados presentes no recinto do Plenário, através do sistema 

eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o § 5º deste artigo.  

§ 1º O Presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei:  

I - constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas Comissões 

Permanentes ou Especiais, para efeito de eventual apresentação do recurso 

previsto no § 2º do art. 132;  

II - sujeitos à deliberação do Plenário, para o caso de oferecimento de 

emendas, na forma do art. 120.  

§ 2º Havendo matéria a ser votada e número legal para deliberar, proceder-

se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver na 

tribuna.  

§ 3º Não havendo matéria a ser votada, ou se inexistir quórum para votação, 

ou, ainda, se sobrevier a falta de quórum durante a Ordem do Dia, o 

Presidente anunciará o debate das matérias em discussão.  

§ 4º Encerrado o Grande Expediente, será aberto o prazo de 10 (dez) minutos 

para apresentação de proposições, ou solicitação de apoiamento eletrônico a 

elas, que se resumirá à leitura das ementas.  
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§ 5º Ocorrendo verificação de votação e comprovando-se presenças 

suficientes em Plenário, o Presidente determinará a atribuição de faltas aos 

ausentes, para os efeitos legais.  

§ 6º A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, à ausência às 

sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar 

legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas 

Lideranças e comunicada à Mesa.  

§ 7º Terminada a Ordem do Dia, encerrar-se-á o registro eletrônico de 

presença. 

Um questionamento bastante comum apontando para este artigo é quanto ao início da 

Ordem do Dia. Foram identificadas, em algumas questões de ordem, solicitações de 

Deputados direcionadas ao Presidente da sessão para que este inicie a Ordem do Dia 

imediatamente, com base na constatação de se ter alcançado o número de 257 deputados em 

Plenário, registrados no painel eletrônico, somado ao fato de já ter passado do horário do seu 

início. Para exemplificar, cita-se a Questão de Ordem nº 160/2007, onde o Deputado Colbert 

Martins declara que “nos termos do artigo 82 do Regimento Interno, às 16 horas, completado 

o quorum – já existe quorum –, que se dê início à Ordem do Dia” (grifo nosso). No mesmo 

sentido, a Questão de Ordem nº 714/2010, em que o Deputado Antônio Carlos Pannunzio 

afirma o seguinte: “(...) quero invocar o artigo 82 do Regimento Interno, que dispões que, 

atingido o quorum para deliberações, deve iniciar-se imediatamente a Ordem do Dia” (grifo 

nosso). O artigo 82 não determina quórum para o início da Ordem do Dia, especifica somente 

a hora que esta deva se iniciar, sendo imperativo tão somente quanto aos horários 

estabelecidos, tratando-se de sessões ordinárias, a saber, às 16 ou às 11 horas, conforme o 

caso. Nas sessões extraordinárias, a Ordem do Dia, em princípio, deve ter início 

concomitantemente com a sua abertura, pois estas sessões são destinadas exclusivamente à 

discussão e votação das matérias constantes da pauta. 

Corrobora com o entendimento retro citado o disposto no § 2º do artigo 82 e no artigo 

183. O primeiro, ao determinar a interrupção do orador que estiver na tribuna (debatendo a 

matéria) quando houver número legal para votar, o que implica na autorização de abertura da 

Ordem do Dia antes de alcançado o “número legal”. O artigo 170, I, ratifica essa disposição: 

Art. 170. O Presidente solicitará ao orador que estiver debatendo matéria em 

discussão que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos:  

I - quando houver número legal para deliberar, procedendo-se imediatamente 

à votação; 

Ao prever a hipótese de que o orador que estiver na tribuna debatendo a matéria possa 

ser interrompido quando houver número legal para deliberar, pressupõe a possibilidade de se 
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iniciar a ordem do dia sem que, necessariamente, exista quórum para deliberação. O artigo 

183, por sua vez, dispõe o seguinte: “Salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de 

seus membros.” Este dispositivo rege, portanto, o princípio da necessidade da presença 

mínima de maioria absoluta dos membros da Câmara para que ocorram as votações. Estas, 

sim, necessitam de quóruns específicos para que sejam realizadas, de acordo com o tipo de 

projeto em pauta. 

Mas há um artigo do RICD que, de certa forma, contrasta com essa interpretação e 

que, se aplicado isoladamente, permite entendimento oposto a esse. Trata-se do artigo 83, que 

dispõe: “Presente em Plenário a maioria absoluta dos Deputados, mediante verificação de 

quorum, dar-se-á início à apreciação da pauta (...)”. Por este dispositivo, entende-se que a 

apreciação da pauta está condicionada à presença de maioria absoluta em Plenário. Para 

Ferreira (2008, p. 57) “esse dispositivo deve ser aplicado combinado com o § 3º do art. 82, 

isto é, não havendo quorum, apreciam-se as matérias em discussão”. Percebe-se que há uma 

expressão mal empregada no artigo, capaz de ocasionar a celeuma – a palavra “apreciação”. 

Este termo abrange duas fases singulares do processo de elaboração normativa, a discussão e 

a votação. Destarte, para que não haja conflito entre o artigo 83 e os demais dispositivos que 

tratam do início da Ordem do Dia, da discussão e da votação, sua redação deveria ser alterada, 

substituindo-se a palavra “apreciação” por “deliberação”. 

Não obstante a isso, é possível concluir, a partir do que fora exposto até aqui, que a 

exigência de abertura da Ordem do Dia, nas sessões ordinárias, se condiciona aos horários que 

o RICD estabelece – e obviamente, à própria abertura da sessão –, prescindindo de quórum 

para o início dessa fase, tampouco de matéria a ser votada. Mas será que isso é de forma 

absoluta? Não! Há casos específicos em que a abertura da Ordem do Dia se condiciona ao 

quorum de maioria absoluta presente em Plenário, estes serão discutidos mais adiante. 

Existe a possibilidade de que a expressão contida no caput do artigo 82 “sendo 

previamente verificado o número de Deputados presentes no recinto do Plenário (...)”, tenha 

contribuído para os equívocos de interpretação observados nas falas de algumas questões de 

ordem, as quais solicitaram que a Ordem do Dia fosse iniciada por ter sido alcançado o 

quórum de deliberação no Plenário, somado ao fato de já ter passado do horário de começar a 

Ordem do Dia. É provável que os parlamentares que interpelaram o Presidente da Sessão para 

que se desse início a Ordem do Dia, com base na constatação de se ter alcançado o quórum de 

deliberação, tenham confundido esta expressão, por supor que ela seja a exigência de quórum 
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de deliberação para o início desta fase da sessão. No entanto, o que determina o dispositivo 

em questão é que seja previamente verificado o número de deputados presentes no recinto do 

Plenário, no momento da abertura da Ordem do Dia, para a atribuição de faltas aos ausentes, 

isto é, o mesmo efeito a que se refere o § 5º do artigo. 

A expressão em questão é desnecessária, por causa da regra contida no § 7º do artigo 

82 e no inciso II do artigo 227 do RICD. Estes dispositivos determinam que, nas sessões 

deliberativas, o registro eletrônico pode ser feito durante toda Ordem do Dia, tornando inócua 

a atribuição de faltas aos Deputados ausentes no momento da abertura da Ordem do Dia. 

Assim, o Deputado que registrou a presença só pode ter computada falta nos casos de 

“verificação de votação” e de votação nominal, de acordo com os §§ 5º e 6º do artigo 82, 

respectivamente, ou se, ainda, não registrar presença até o final da Ordem do Dia. 

Outro tipo de contestação bastante recorrente nessas questões de ordem foi sobre a 

prática de se iniciar a discussão da matéria sem que houvesse quórum de deliberação. Esses 

questionamentos foram feitos nas seguintes Questões de ordem: nº 68/2007, foi solicitado o 

encerramento da Ordem do Dia por falta de quorum para deliberação; nº 233/2007, em que se 

questionou a decisão da Presidência de proceder à discussão da matéria em pauta, sem que 

tenha sido atingido quórum de deliberação; nº 336/2008, em que se contestou, em razão de 

ainda não ter sido alcançado o quórum para deliberação no Plenário, o ato de se proceder à 

leitura do parecer da Medida Provisória nº 434, de 2008; nº 349/2008, pergunta-se se é 

possível ser aberta a discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 511, de 2006, em 

razão de não haver quórum naquele momento; e nº 701/2010, questiona a abertura da Ordem 

do Dia em sessão extraordinária quando não havia quorum no Plenário e na Casa.  Ora, o 

artigo 82 não veda a abertura da Ordem do Dia para discussão por motivo de falta de quórum 

para deliberação. Muito pelo contrário, este dispositivo permite a discussão da matéria em 

pauta a partir do momento da abertura da Ordem do Dia, e no momento em que houver 

número legal para deliberar, a votação deve ser iniciada imediatamente. 

O caput do artigo 82 do RICD determina que a Ordem do Dia tenha início nos 

seguintes horários, às 16 ou às 11 horas, conforme o caso, independentemente do número de 

deputados presentes em Plenário, conforme dito anteriormente. Quando o artigo afirma que 

no horário estabelecido “passará a tratar da matéria”, prevê o início da discussão da pauta, 

fase dos trabalhos destinada ao debate, e para isso não é necessária presença da maioria 

absoluta dos membros da Câmara, exceto se a matéria já se encontra em fase de votação. Esse 

juízo encontra reforço no § 3º do artigo 82. 
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O § 3º trata da possibilidade de inexistir quórum para votação, caso em que o 

Presidente determinará o debate das matérias em discussão. Ora, se foi verificada a 

inexistência de quórum para votação durante a Ordem do Dia, é porque a Ordem do Dia foi 

iniciada sem quórum de deliberação. Logo, se o RICD conjectura essa hipótese, é fácil 

concluir que não veda o início da Ordem do Dia por não haver a presença de maioria absoluta. 

Na mesma linha de entendimento, Carneiro, Santos e Netto (2007, p. 234) explicam que “essa 

fase pode ser iniciada com a presença, em Plenário, de apenas um décimo dos Deputados, mas 

no momento da votação, a regra exige a presença de pelo menos a maioria absoluta dos 

membros da Câmara”. Foschete (2007, p. 142) corrobora com esse raciocínio ao afirmar que, 

nessa fase, “o quórum da maioria absoluta só é exigido para a votação, mas não para as 

discussões”. 

No entanto, existe um ponto nevrálgico na discussão sobre o início da Ordem do Dia 

quando não há quórum de deliberação, que já rendeu longos debates. O fato é que, muitas 

vezes, há requerimentos sobre a mesa para serem votados, como por exemplo, de retirada de 

pauta ou de adiamento da discussão, e mesmo assim o Presidente da sessão inicia a discussão 

da matéria. Estes são casos específicos onde a abertura da Ordem do Dia se condiciona ao 

quorum de maioria simples presentes no Plenário, tendo em vista que tais proposições estão 

sujeitas à deliberação. Portanto, se há requerimentos a serem apreciados sobre determinada 

matéria, não deveria ser iniciada a discussão desta matéria antes da votação daqueles 

requerimentos. O RICD dispõe sobre este aspecto nos seguintes artigos: 

Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os 

requerimentos não especificados neste Regimento e os que solicitem: 

(...) 

VI - retirada da Ordem do Dia de proposição com pareceres favoráveis, 
ainda que pendente do pronunciamento de outra Comissão de mérito; 

(...) 

X - adiamento de discussão ou de votação; 

XI - encerramento de discussão; 

(...) 

§ 1º Os requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão, só 

poderão ter sua votação encaminhada pelo Autor e pelos Líderes, por cinco 

minutos cada um, e serão decididos pelo processo simbólico. 

 

Art. 159. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na votação, 
de uma proposição sobre outra, ou outras. 

§ 4º Entre os requerimentos haverá a seguinte precedência:  

I - O requerimento sobre proposição em Ordem do Dia terá votação 

preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a que 

se refira; (grifo nosso) 
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Art. 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido o 

seu adiamento, por prazo não superior a dez sessões, mediante requerimento 

assinado por Líder, Autor ou Relator e aprovado pelo Plenário. 

 

Logo, vê-se que existe amparo regimental amplo e consistente para que não se inicie a 

discussão de determinada matéria sem que antes sejam apreciados os requerimentos a ela 

relacionados. Mas, para que haja deliberação sobre estes requerimentos, é necessária a 

presença de maioria absoluta em Plenário. Para o Deputado Miro Teixeira, deve haver uma 

interpretação sistemática, em razão dos artigos que se combinam. Portanto, quando há 

requerimento sobre a mesa, o tratamento é diferenciado, porque seria ilógico ter um 

requerimento que depende da deliberação do Plenário e ser preterido esse momento (Dep. 

Miro Teixeira, Plenário, 12/08/2008). 

Não obstante, as decisões dos Presidentes, quando do levantamento de questões de 

ordem que contestaram a prática de se dar início à discussão sem que houvesse quorum para a 

votação de requerimentos, foram na direção contrária ao que estabelece o Regimento. Todas 

elas foram indeferidas, com base nos seguintes argumentos: 

 QO nº 68/2007 – no caso de haver requerimento sobre a Mesa, cabe ao autor o 

ônus de prover o quorum para sua deliberação, caso este não seja alcançado 

prevalece o entendimento expresso no artigo 82, §3º do Regimento Interno, de se 

prosseguir com a discussão de matérias até que haja quorum de deliberação. 

 QO nº 233/2007 – tendo sido anunciado o requerimento, e não havendo quorum 

para sua deliberação, será aberta a discussão da matéria, até que seja alcançado o 

quorum de deliberação do requerimento. Se for iniciada a discussão, qualquer 

requerimento de adiamento de discussão fica prejudicado, cabendo, então, apenas 

o requerimento de retirada de pauta, que será votado no momento oportuno. 

 QO nº 336/2008 – o artigo 82, §§ 2º e 3º do RICD, prevê o debate das matérias 

em discussão na eventualidade de não haver quorum para sua deliberação. 

 QO nº 355 – esclarece que apenas a presença de 51 parlamentares na Casa já é 

suficiente para a abertura da Ordem do Dia e, portanto, para o início da discussão 

da matéria, nos termos do artigo 82, § 3º. 

 QO nº 701 – indefere a Questão de Ordem, esclarecendo que havia no Plenário e 

na Casa quorum suficiente para iniciar-se a discussão, que é de 51 parlamentares, 
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ainda que não fosse possível a votação da matéria em pauta e seus respectivos 

requerimentos. 

Percebe-se que em algumas destas decisões foram feitas inferências à “tradição da 

Casa”, onde foram usadas expressões como “esse procedimento é usual na Casa” (Dep. 

Arlindo Chinaglia, Plenário, 09/04/2007), “é o procedimento usual. (...) é a tradição da Casa, 

não sou eu” (Dep. Arlindo Chinaglia, Plenário, 20/11/2007), mesmo havendo, em dado 

momento, o reconhecimento de que talvez essa “ainda não seja a melhor maneira regimental 

de tratar o assunto” (Dep. Arlindo Chinaglia, Plenário, 20/11/2007). 

Foi possível constatar, também, a presença de aspectos políticos no levantamento das 

questões de ordem com indicação do artigo 82, principalmente aquelas que protestaram contra 

o início da discussão de determinadas matérias havendo requerimentos sobre a Mesa, em 

geral quando se trataram de matérias polêmicas, complexas e de notória relevância social, e 

que, por sua condição, agregavam diversos pontos de divergência política entre os partidos de 

oposição e da base do Governo. 

Quanto aos projetos de resolução da Câmara dos Deputados que visam alterar o artigo 

82, foram encontrados os seguintes: 

 PRC 174/2009, da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Ementa: Altera os 

artigos 66, 82 e 87 do RICD, modificando o horário de funcionamento das sessões 

ordinárias do Plenário. 

As modificações que se pretendiam realizar no artigo 82, por meio do PRC 174/2009, 

seriam nos horários da Ordem do Dia das sessões ordinárias, que passariam a ter início às 12 

ou às 15 horas, conforme o caso, e passariam também a ter duração de quatro horas, 

prorrogáveis. Segundo a justificação do Projeto, estas alterações visavam à otimização da 

atividade do Plenário e o ganho na apreciação das matérias a ele submetidas. O referido 

Projeto de Resolução também intentava revogar o § 4º, com a finalidade de possibilitar a 

apresentação de proposições em qualquer momento da sessão. 

 PRC 28/2007, de autoria do Deputado Ribamar Alves. Ementa: Altera redação do 

caput e dos incisos I, II e III do art. 66 do caput e § 2º do art. 81 do caput e § 4º do art. 

82 e do caput do art. 87 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

As alterações que se pretendiam realizar no artigo 82, por meio do PRC 28/2007, 

seriam no horário da Ordem do Dia das sessões ordinárias de sexta-feira, que passariam a ter 

início às 12 horas; e no § 4º, com a finalidade de aumentar o tempo de apresentação de 



46 

 

proposições de dez para doze minutos. A justificação do Projeto não expôs de modo claro e 

objetivo o efeito pragmático das alterações propostas, pelo menos não aquelas que visavam 

alterar o artigo 82. Segundo consta na justificação, o referido Projeto intentava: 

(...) alterar o Regimento Interno dando nova disciplina às sessões da Câmara 

dos Deputados, no intuito de adequar as (sic) novas realidades impostas 

pelas tecnologias implementadas nos últimos anos nesta Casa, como a 

Internet e a TV Câmara. Tecnologias essas que permitem a população um 

acompanhamento direto das atividades deste Parlamento. 

 PRC 63/2000, da Comissão Especial da Reforma do RICD. Relatoria: Deputado 

Aroldo Cedraz. Ementa: Aprova a reforma do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 

Este Projeto de Resolução teve como finalidade a revisão do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados. Pretendia realizar alterações em todo o texto Regimento, 

renumerando artigos, parágrafos, incisos e alíneas, suprimindo e incluindo diversos 

dispositivos. Caso o Projeto fosse aprovado, a Ordem do Dia passaria a ser tratada nos artigos 

91 a 97. As modificações mais significativas seriam as seguintes: 

 A Ordem do Dia das sessões ordinárias das sextas-feiras se iniciaria às 11 horas e 

30 minutos; 

 Constatada a presença de menos de um décimo do total de Deputados, o 

Presidente encerraria a sessão; 

 Encerrada a apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia, seria aberto o 

prazo de dez minutos para apresentação de proposições; 

 No caso da ausência às votações, considerar-se-ia legítima como obstrução 

parlamentar aquela aprovada pelas bancadas ou suas lideranças e comunicadas à 

Mesa, mas somente enquanto não fosse atingido o quórum para deliberação. 

No site da Câmara dos Deputados, onde foram obtidas as informações sobre o PRC 

63/2000, não consta as justificativas das alterações acima descritas. No entanto, é possível 

inferir que as mudanças propostas foram motivadas pela necessidade dar tornar mais eficiente 

o trabalho do Plenário durante a Ordem do Dia. No que se refere à Ordem do Dia, a mudança 

mais polêmica seria aquela que visava limitar o direito à obstrução, especificamente aquela 

que feita por meio de ausências às votações, até ao momento enquanto não fosse atingido o 

quórum para deliberação. Ora, se essa regra fosse aprovada, a minoria veria seu direito de 

obstruir as votações completamente descaracterizado, pois não poderia fazê-lo após ter sido 

atingido o número legal de Deputados presentes em Plenário para deliberação. Isso 
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certamente acarretaria em perda na capacidade da minoria interferir no processo de 

elaboração legislativa. 

Numa visão geral, os projetos de resolução supracitados não seriam capazes de 

realizar modificações significativas nos pontos em que os deputados mais questionam quando 

do levantamento de questões de ordem com indicação do artigo 82. 

Diante do exposto, concluiu-se que as principais causas da recorrência do artigo 82 na 

formulação de questões de ordem durante a 53ª legislatura, foram as seguintes: 

1) Solicitações para que se procedesse à abertura da Ordem do Dia por ter sido 

alcançado o quórum de deliberação, motivadas, talvez, pela interpretação 

equivocada do caput do artigo 82, considerando-se o fato de já ter passado do 

horário de começar a Ordem do Dia. 

2) A prática de se iniciar a discussão de matéria constante na Ordem do Dia, sem que 

houvesse quórum de deliberação, quando havia sobre a Mesa requerimentos 

relacionados à matéria, principalmente de adiamento da discussão e de retirada de 

pauta, que deveriam ser submetidos à votação; 

 

5.2 Artigo 185 

Na sequência da discussão dos dispositivos selecionados, seguem a transcrição do 

artigo 185, litteris, e sua análise: 

Art. 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das 

proposições em geral, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer 

matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem sentados e 

proclamará o resultado manifesto dos votos.  

§ 1º Havendo votação divergente, o Presidente consultará o Plenário se há 

dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de 

formular-se pedido de verificação de votação.  

§ 2º Nenhuma questão de ordem, reclamação ou qualquer outra intervenção 

será aceita pela Mesa antes de ouvido o Plenário sobre eventual pedido de 

verificação.  

§ 3º Se seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes que representem 

esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do 

sistema nominal.  

§ 4º Havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do decurso 

de uma hora da proclamação do resultado, só será permitida nova verificação 

por deliberação do Plenário, a requerimento de um décimo dos Deputados, 

ou de Líderes que representem esse número.  
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§ 5º Ocorrendo requerimento de verificação de votação, se for notória a 

ausência de quórum no Plenário, o Presidente poderá, desde logo, determinar 

a votação pelo processo nominal. 

 

O artigo 185 está inserido na Seção II (das modalidades e processos de votação) do 

Título XIII (da votação) do RICD e, como já explicado anteriormente, trata da votação pelo 

processo simbólico e da possibilidade de se pedir “verificação de votação”. 

A partir do exame das doze questões de ordem levantadas durante a 53ª Legislatura 

com fundamento no artigo 185, verificou-se que os principais questionamentos aludiram aos 

seguintes aspectos: 

 Indeferimentos a pedidos de verificação de votação em sessões do Plenário ou em 

de reuniões de comissões; 

 Distinção entre requerimento de quebra de interstício, previsto no § 4° do art. 185, e 

requerimento de votação pelo processo nominal, disposto no inciso II do art. 186; e 

 Validade do pedido de verificação de votação feito por partido que orientou o voto 

favoravelmente ao resultado proclamado, tendo sido vitorioso quanto a sua posição 

em determinada votação. 

No que concerne ao pedido de verificação de votação, o RICD prevê a possibilidade 

de fazê-lo quando a votação pelo processo simbólico for divergente, ou seja, quando não for 

unânime, ou quando houver dúvida do resultado proclamado. 

Caso o pedido de verificação de votação não atenda aos requisitos regimentais, ele 

deverá ser indeferido pelo Presidente da sessão ou da reunião. Esses requisitos, elencados no 

artigo 185, são: (1) quando houver votação divergente; (2) se houver dúvida quanto ao 

resultado proclamado; (3) se houver o apoiamento de seis centésimos dos membros da Casa 

ou Líderes que representem esse número; e (4) se decorrido o prazo de uma hora da 

proclamação do resultado de verificação de votação anterior (interstício). Há, ainda, outro 

requisito a ser considerado. Por analogia ao disposto no artigo 187, § 3º do RICD, o pedido de 

verificação só pode ser feito antes de anunciada a discussão ou a votação de nova matéria, in 

verbis: 
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Art. 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, 

obedecidas as instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização. 

(...) 

§ 3º Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de 

votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova 

matéria. 

A título de exemplo, na Questão de Ordem nº 413, formulada no dia 10/03/2010, a 

Deputada Ana Arraes (PT-PE) solicitou, em grau de recurso ao então Presidente da Câmara 

dos Deputados, Deputado Michel Temer, a impugnação do resultado da votação simbólica 

realizada em reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, onde solicitou verificação de 

votação, mas teve seu pedido negado pelo Presidente da Comissão. O Presidente acolheu a 

Questão de Ordem para posterior análise. No dia 07 de abril do mesmo ano, despachou Ofício 

indeferindo a Questão de Ordem, nos seguintes termos: 

Ao disciplinar as votações nominais, o § 3º do art. 187 do Regimento 

Interno, assim estatui: Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao 

resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova 

matéria (...). Não tendo havido questionamento formal no momento 

adequado, ocorreu a preclusão da faculdade processual de formular questão 

de ordem ou reclamação acerca do resultado proclamado. (Ofício nº 

497/2010) 

Logo, é assente na Casa, com fulcro no dispositivo retro citado, o entendimento de que 

qualquer manifestação quanto ao resultado de votação, inclusive pedido de verificação, deve 

ser feita no momento de sua realização, não sendo admitidos questionamentos posteriores. 

As Questões de ordem nº 61/2011, nº 548/2009, nº 604/201 e nº 620/2010 foram 

formuladas, em grau de recurso, ao Presidente da Casa, por motivo de recusa a pedidos 

verificação de votação. Todas elas foram sumariamente indeferidas por não atenderem a um 

ou mais requisitos regimentais necessários para sua propositura. Por meio da análise destas 

questões de ordem e em função da relevância das matérias a elas relacionadas, foi possível 

verificar que tais questionamentos intentavam impugnar o resultado das votações, por motivo 

de divergências políticas entre Governo e oposição no trato dessas matérias. O intuito, no 

momento em que foram requeridas as verificações de votação, em cada caso, era obstruir a 

deliberação daquelas proposições; como não houve sucesso, intentou-se a impugnação dos 

resultados de suas votações, por meio do levantamento de questões de ordem dirigidas, em 

grau de recurso, ao Presidente da Casa. 

Fato curioso o da Questão de Ordem nº 548, de 10/11/2009, em que o Deputado 

Fernando Coruja recorreu ao então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel 
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Temer, contra decisão do Deputado Marco Maia que, presidindo sessão anterior, recusou o 

pedido de verificação de votação por não ter transcorrido o interstício regimental necessário 

para que houvesse nova verificação, considerando os segundos finais para se alcançar o prazo. 

Segundo afirmou o Deputado requerente, o resultado do último pedido de verificação se deu 

às 8 horas, 6 minutos e 45 segundos, e o pedido de verificação feito por ele foi às 9 horas, 6 

minutos e 20 segundos, portanto, uma diferença de apenas 25 segundos. Este parlamentar 

argumentou que, tradicionalmente na Casa, a contagem desse prazo de uma hora tem sido 

feita da mesma forma como se contam os prazos nos Direitos Processual, Penal e Civil, que 

são prazos cheios, não se levando em consideração frações de horas, quando se contam os 

dias, e de segundos, quando se contam as horas. O Presidente Michel Temer decidiu a 

Questão de Ordem nos seguintes termos: 

Estamos sendo preciosistas em matéria de interpretação, o que é muito 

útil. Mas, na verdade, recebo primeiro a informação de que a decisão do 

Deputado Marco Maia foi absolutamente correta em relação ao tempo. Em 

segundo lugar, o que eu posso dizer é que a verificação é por hora. Agora, 

evidentemente, as horas se contam minuto por minuto, segundo por segundo. 

Se houver necessidade, será pelos segundos finais. Não tenha dúvida disso.  

Pelo teor da decisão, ficou assente que a contagem de tempo para o interstício 

necessário a realização de novo pedido de verificação de votação deverá ser realizada 

considerando-se os segundos. Tal interpretação, de certo modo, preenche uma lacuna no texto 

regimental, que não dispõe de forma tão detalhada sobre o referido prazo. Mesmo tendo 

afirmado em sua decisão que a contagem em segundos é preciosismo, o então Presidente da 

Casa estabeleceu um juízo pode ser útil em situação análoga, no sentido de se evitar desgastes 

com novo debate acerca desse rito. 

No que tange à distinção entre requerimento de quebra de interstício, previsto no § 4° 

do art. 185, e requerimento de votação pelo processo nominal, disposto no inciso II do art. 

186, a discussão emergiu nas Questões de Ordem nº 541/2009, nº 546/2009 e nº 547/2009. O 

embate se deu entre Oposição e Governo, onde aquela não concordava que fosse prejudicado 

requerimento de quebra de interstício para pedido de verificação, em face da rejeição de outro 

que pleiteava a votação nominal de determinada proposição, argumentando que os 

requerimentos em questão não se substituem um ao outro, posto que fundamentados em 

dispositivos regimentais distintos. E, ainda, que não faria sentido duas disposições 

regimentais com um mesmo propósito, seria redundância, uma afronta a técnica legislativa, e 

caso estes dispositivos passassem a ser interpretados dessa forma, seria retirado um direito 

legítimo da Oposição conferido pelo Regimento. 



51 

 

O argumento principal dos Deputados da base do Governo que defendiam a 

prejudicialidade era o da aplicação do artigo 163, inciso III do RICD, segundo o qual 

considera-se prejudicado o “requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro já 

aprovado. Nesse aspecto, o Deputado José Genoíno, na Questão de Ordem nº 547/2009, 

alegou que “há uma contradição flagrante entre o artigo 185, §4º; o art. 186, §2º; e o artigo da 

prejudicialidade”, reivindicando a prevalência deste último na decisão do caso em tela. 

Afirmou, ainda, que a prejudicialidade não poderia ser negada “por uma interpretação isolada 

e burocrática do artigo 185 e do artigo 186”, complementando que se não fosse aplicado o 

instituto da prejudicialidade, produzir-se-ia um “processo absurdo, que é se votarem 

requerimentos com a mesma finalidade, sucessivamente, numa obstrução que impede o 

Parlamento de deliberar (...).” 

O que ocorreu na ocasião acima descrita foi uma verdadeira “queda-de-braço” entre 

Governo e Oposição, onde esta última queria ver assegurado o seu direito de apresentar 

requerimentos, sucessivamente, em tese, com a mesma finalidade. O Governo, por sua vez, 

queria ver seus projetos aprovados de forma célere e sem obstáculos. Adentrar na 

complexidade das questões políticas que envolveram estes embates não é o propósito do 

presente trabalho, mas o de revelar possíveis lacunas, contradições, incoerências no texto 

regimental que capazes de dar margem a dúvidas e interpretações divergentes. 

Em vista do exposto, foi possível diagnosticar que o Regimento deu margem a esse 

conflito, pois consigna em seu texto duas formas de se realizar a votação pelo processo 

nominal, em dois dispositivos distintos, sem especificar de modo mais claro as possibilidades 

de utilização destes instrumentos, e sem detalhar os procedimentos necessários a cada um 

deles. Em sua decisão, o próprio Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel 

Temer, reconheceu que havia certa distinção entre aqueles dispositivos, mas concluiu que o 

significado ou a conseqüência jurídica de ambos eram as mesmas, decidindo pela 

prejudicialidade de um em face da rejeição do outro. 

Por sua vez, a questão da rejeição a pedido de verificação de votação feito por partido 

que orientou o voto favoravelmente ao resultado proclamado foi alvo de discussão na Questão 

de Ordem nº 656/2010, onde o Deputado Leonardo Picciani defendeu a tese de que tal pedido 

poderia ser realizado, pois não existe qualquer restrição no Regimento contrariando esse ato. 

Na ocasião, o pedido de verificação foi feito pelo PMDB, com o argumento de que pretendia 

aferir se aquele resultado proclamado era de fato a vontade da Casa, “porque houve muito 

tumulto durante a votação”. O então Presidente, Deputado Michel Temer, indeferiu a Questão 
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de Ordem, apondo que “a suposição regimental é que quem pede a verificação é aquele que 

foi derrotado, evidentemente. (...) Não tendo sentido lógico aquele que ganhou, que foi 

vitorioso, pedir verificação”. Ato contínuo, o Deputado autor da Questão de Ordem recorreu 

da decisão. O recurso foi encaminhado, pelo Presidente, à Comissão de Constituição e Justiça. 

Com base no parecer desta Comissão, o Presidente Michel Temer reformulou sua decisão, 

passando a considerar válida a solicitação de verificação de votação pela parte vencedora, por 

não haver disposição regimental restringindo tal pedido. Diante do ocorrido, talvez fosse 

cabal uma discussão sobre necessidade de inserir no texto regimental uma restrição quanto à 

prerrogativa de se fazer pedido de verificação, sendo que, em tese e por conseqüência lógica, 

não haveria interesse nem razoabilidade em ser requerida verificação de votação por partido 

que orientou o voto favoravelmente ao resultado. 

Quanto aos Projetos de Resolução da Câmara dos Deputados que visam alterar o 

artigo 185, foram encontrados os seguintes: 

 PRC 72/1996, de autoria do Ribamar Alves. Ementa: Altera os artigos 114, 185 e 

186 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

As modificações que se pretendem realizar no artigo 185, por meio do PRC 72/1996, 

são: (1) a redução do número de Deputados, ou Líderes que os represente, para a apresentação 

de requerimento de votação nominal, de seis para dois centésimos; (2) a retirada da exigência 

de qualquer limite de tempo para se requerer verificação de votação ou de quórum. 

Na justificação do Projeto, argumenta-se que as modificações tinham em vista 

“atenuar um pouco os efeitos danosos que a instituição do processo simbólico de votação de 

proposições tem trazido à representação popular e à própria democracia”. Afirma, ainda, que 

as exigências regimentais para que se proceda a votação pelo processo nominal restringem de 

modo a quase inviabilizar esse processo. A pretensão dessas medidas é “salvaguardar o que as 

vigentes prescrições regimentais até hoje conseguiram driblar: a possibilidade de se contestar, 

a qualquer tempo, procedimentos de votação incompatíveis com as normas constitucionais de 

presença e quórum para deliberação”. 

Como disse o rapper Mano Brown, na música intitulada Sou Função, “o argumento é 

pobre, mas a missão é nobre”. O desejo de fortalecer a representação popular e a democracia 

ou de evitar danos a elas são intenções nobres, mas talvez não seja o melhor argumento para 

que se justifique alteração tão significativa no processo de votação. A questão é que, por 

questão de pragmatismo, seria inviável realizar a maioria das votações pelo processo nominal, 
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como gostaria o proponente do PRC nº 72/1996, tendo em vista que uma única matéria pode 

agasalhar dezenas de proposições acessórias a ela, todas sujeitas à deliberação. No mais, é 

assente que a consagração da votação simbólica, no texto regimental, justifica-se em nome da 

maior agilidade dos trabalhos legislativos, de modo a garantir que as deliberações em geral 

não sejam “emperradas” pela demora na aposição individual do voto de cada parlamentar, ou 

pela ação dos faltosos, mas, ao contrário, que privilegie a vontade dos presentes em Plenário. 

Este PRC encontra-se apensado ao PRC nº 231/1990, pronto para votação do Plenário. 

 PRC 231/1990, de autoria do Deputado Eraldo Tinoco. Ementa: Altera a 

Resolução nº 17, de 1989 - Regimento Interno, para extinguir o processo de votação 

simbólica. 

Neste PRC, como explicita sua ementa, pretende-se extinguir o processo de votação 

simbólica. A proposta objetiva, nos termos de sua justificação, “expungir o voto de liderança 

que, embora sem existência legal, vem sendo adotado assiduamente”. Segundo consta na 

justificação, o “voto de liderança” era consignado no Regimento anterior, tendo sido revogado 

com a vigência do Regimento atual. A revogação objetivou exigir a presença dos Deputados 

nas votações do Plenário da Câmara dos Deputados. Não obstante a isso, na prática, o preceito 

permissivo continua em vigor. O texto assevera que “três Líderes das maiores Bancadas 

votam, atualmente, por 282 deputados – número superior à maioria absoluta –, o que não é 

democrático nem regimental, nem ético”. Suprimida a votação simbólica, acaba o voto 

indireto, que é o voto de liderança, afirma o autor na justificação do PRC, e ainda que, se for 

aprovado o Projeto, “haverá a participação expressa de todos os Deputados na votação, 

portanto, haverá maior comparecimento ao Plenário, projetando correta e respeitosa imagem 

da Câmara”. 

Numa via de juízo mais radical que a do PRC nº 72/1996, discutido anteriormente, a 

proposta é de extinção do processo simbólico de votação. Porém, na mesma linha de 

argumentação sobre a proposta anterior, é correto afirmar que tal regra seria inexequível caso 

inserta no Regimento Interno, pelos mesmos motivos ditos anteriormente. 

Os três Projetos abaixo discriminados, também se encontram apensados ao PRC 

231/1990: 

 PRC 34/1995, do Deputado Sérgio Carneiro. Ementa: Altera a redação do 

parágrafo 4º do artigo 185 do RICD. Explicação: Suprime a exigência de um 

interstício de uma hora entre um pedido de verificação e o subsequente, que 
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deverá ser requerido por um décimo dos Deputados, ou de Líderes que 

representem esse número. 

 PRC 16/1995, do Deputado Expedito Júnior. Ementa: Altera a redação do art. 

185, parágrafos terceiro e quarto do Regimento Interno da Câmara Dos 

Deputados. Explicação: Retira do Líder a competência de representar os 

Deputados na assinatura de requerimento para votação através do sistema nominal 

 PRC 10/1995, do Deputado Agnelo Queiroz. Ementa: Dá nova redação ao caput 

do artigo 185 e ao inciso I do artigo 186 do Regimento Interno. Explicação: 

Estabelece que nas votações que envolvam o mérito das proposições em geral, a 

votação será nominal. 

Os três projetos de resolução acima seguem a mesma linha de alterações propostas nos 

projetos anteriormente discutidos, com algumas nuances de diferenças apenas, que são 

possíveis de ser verificadas pela leitura da explicação de cada um deles. Tais alterações não se 

situam no contexto de discussão e análise sistemática deste trabalho, pois buscam realizá-las 

no mérito do tema que situam, de modo a alterar drasticamente procedimentos específicos dos 

processos de votação, não importando, necessariamente, em melhoria no texto do Regimento 

no sentido de minimizar dúvidas recorrentes. Para Foschete (2007, p. 242) “a linguagem desta 

Seção II é por demais direta e objetiva, não dando margem a muitas dúvidas”. Nos casos 

acima relacionados, as mudanças propostas não objetivam o aperfeiçoamento dos dispositivos 

no sentido de se eliminar lacunas, abiguidades ou expressões que possam gerar dúvidas e dar 

margem a interpretações conflitantes. 

Há ainda o PRC 63/2000, da Comissão Especial da Reforma do RICD. A única 

alteração proposta neste projeto na parte que trata “das modalidades e processos de votação” 

foi no sentido de reduzir o interstício da votação nominal de uma hora para trinta minutos. 

Haveria também a renumeração do dispositivo, que passaria a ser o artigo 200 do RICD. 

Portanto, concluiu-se que as causas da recorrência da indicação do artigo 185 na 

formulação de questões de ordem, durante a 53ª legislatura, foram motivadas mais por 

aspectos políticos do que por questões técnicas. Talvez a razão disso seja o fato do processo 

de votação ser considerado uma fase crítica do processo legislativo, por ser uma etapa de 

decisão. É o ápice deste processo, conquanto, é nela que se definem os rumos de cada matéria 

apreciada, e é nela que se manifestam e se concretizam os acordos celebrados em torno destas 

matérias, por meio da expressão individual de cada parlamentar – o voto. Nas palavras de 
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Amaral e Gerônimo (2001, p. 96), “votar é o ato mais marcante da atividade parlamentar, e é 

a partir do voto que o Deputado afirma a sua representatividade”. 

Foi possível observar também que, na maioria das vezes, a verificação de votação é 

requerida mesmo não havendo qualquer dúvida no resultado proclamado, na tentativa de fazer 

com que a matéria não seja aprovada de forma açodada, de modo a permitir o 

aprofundamento do debate em torno dessa matéria – o que é considerado como uma forma de 

obstrução –; ou com a intenção de que fique patente para a sociedade como cada um dos 

parlamentares presentes votou. 

Quanto às dúvidas, propriamente ditas, acerca de procedimentos específicos sobre o 

processo de votação, uma dizia respeito à distinção entre o requerimento de quebra de 

interstício e o requerimento de votação pelo processo nominal; a outra era sobre a validade do 

pedido de verificação de votação feito por partido que orientou o voto favoravelmente ao 

resultado proclamado. Ambas foram esclarecidas pelo então Presidente da Casa, no ato de sua 

decisão. 

 

5.3 Artigo 67 

Por sua vez, segue abaixo o artigo 67, litteris, e sua análise: 

Art. 67. A sessão extraordinária, com duração de quatro horas, será destinada 

exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da Ordem do 

Dia.  

§ 1º A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício, pelo 

Colégio de Líderes ou por deliberação do Plenário, a requerimento de 

qualquer Deputado.  

§ 2º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da sessão 

extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário 

da Câmara dos Deputados, e, quando mediar tempo inferior a vinte e quatro 

horas para convocação, também por via telegráfica ou telefônica, aos 

Deputados. 

A partir do exame das onze Questões de ordem levantadas durante a 53ª legislatura 

com fundamento no artigo 67, foram observados dois questionamentos típicos, que aludiram 

aos seguintes aspectos: 

 Obrigatoriedade de se iniciar imediatamente a Ordem do Dia, por ser uma sessão 

destinada com exclusividade à apreciação das matérias em pauta ou por ter sido 

alcançado o quórum regimental; e 
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 Solicitação de encerramento da sessão ou de cancelamento da Ordem do Dia por 

evidente falta de quórum. 

No tocante ao início da Ordem do Dia, o Regimento não determina o momento em que 

ela deva ser iniciada nas sessões extraordinárias, como o faz nas ordinárias. No entanto, por 

sua natureza, em que pese ser destinada exclusivamente para apreciação das matérias 

constantes na Ordem do Dia, essa determinação não se faz necessária, pois como dito alhures, 

a abertura desta fase para discussão das matérias pode ocorrer se presentes na Casa, no 

mínimo, cinquenta e um deputados, quórum exigido para a abertura das sessões da Câmara 

(com exceção das sessões solenes que não necessitam de quorum para abertura). As ressalvas 

a isso, como já fora dito anteriormente, são: quando a proposição em pauta se encontrar na 

fase de votação; ou quando houver sobre a Mesa requerimento de adiamento da discussão ou 

da votação ou, ainda, requerimento de retirada de pauta, que não se submetem à discussão, 

indo direto à votação. Nesses casos a Ordem do Dia só deveria ser aberta com, no mínimo, a 

presença da maioria absoluta dos deputados em Plenário. 

Rabelo-Santos (2005, p. 38) declara que “na Câmara dos Deputados, é bastante 

flexível essa parcela da sessão. Muito raramente os Presidentes primam pela pontualidade (...) 

o que tem sido objeto de várias questões de ordem, cujas decisões variam em teor.” Muitas 

vezes isso ocorre quando não há acordo sobre as matérias a serem votadas, em face de sua 

complexidade ou dos interesses políticos em jogo, há ainda casos de estar ocorrendo reunião 

de Líderes no horário em que já deveria ter sido iniciada a Ordem do Dia. Como exemplo, em 

resposta à Questão de Ordem nº 352/2008 levantada pelo Dep. Antônio Carlos Pannunzio 

para que fosse dado início à Ordem do Dia, o Dep. Inocêncio Oliveira, ao presidir a sessão 

extraordinária nº 291, realizada no dia 25/11/2008, afirmou categoricamente que “tem sido 

praxe na Casa aguardar enquanto se está realizando reunião no Colégio de Líderes para que 

possa definir algum entendimento”. 

Foschete (2007) explica que o intervalo de tempo que antecede o início da Ordem do 

Dia – no caso das sessões ordinárias, imediatamente após o término do Grande Expediente; e 

nas extraordinárias, a partir do momento de sua abertura – passou a ser utilizado para “breves 

comunicações”, uma prática anti-regimental, justificada pelo reconhecimento de que se trata 

de um período “morto”, enquanto os Deputados vão chegando, aos poucos, ao Plenário. 

Ferreira (2008, p. 56) afirma que “esse retardo (...), algumas vezes até com número para 

deliberação, deve-se ao fato de que há setores interessados, geralmente do governo, utilizando 

o tempo para conseguir contornar dificuldades nos apoios às suas proposições”. Para Rabelo-
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Santos (2005, p. 39), “essa postura é institucional e transcende facções políticas ou posições 

ideológicas. A tradição é mais forte, prevalecendo sobre as divergências políticas”. 

A prática da Casa, portanto, é a de flexibilizar o horário de abertura da Ordem do Dia, 

conferindo maleabilidade à aplicação aludida na norma. Motivo pelo qual foi retirada do texto 

do Regimento a expressão “impreterivelmente”, com a aprovação da Resolução nº 1/1995, 

que tratou da alteração dos artigos 66, 82, 87 e 227 do RICD. O que se revela, portanto, é a 

inexequibilidade do cumprimento dessa prescrição com absoluta rigidez, que, em última 

análise, consta no RICD como simples parâmetro. Por analogia, essa flexibilidade também é 

adotada nas sessões extraordinárias, onde, por diversas vezes, se procrastinou o início da 

Ordem do Dia. 

Quanto às Questões de ordem que solicitavam o encerramento da sessão extraordinária 

em transcurso ou o cancelamento da Ordem do Dia, o teor era praticamente o mesmo: a 

evidente falta de quórum. No entanto, a prática foi de se aguardar que o quórum se 

completasse para que pudessem ser apreciadas as matérias prefixadas para a Ordem do Dia, o 

que, mesmo com a demora, acabou ocorrendo. Estes pedidos de encerramento de sessão ou de 

cancelamento da Ordem do Dia por evidente falta de quórum não se caracterizam 

necessariamente como questão de ordem, por não tratarem de dúvidas na interpretação do 

regimento. É provável que tais solicitações tenham ocorrido em função das matérias a serem 

apreciadas, como um meio de tentar obstruir a sua votação das mesmas, tendo em vista que 

todas estas Questões de ordem foram levantadas por então partidos de oposição, 

evidenciando-se mais uma vez o uso dessa ferramenta no jogo político. 

Quanto a Projetos de Resolução da Câmara dos Deputados que dispunham sobre 

mudanças no Regimento, foi constatada apenas uma tentativa de alteração deste dispositivo, 

por meio do PRC 63/2000, da Comissão de Reforma do RICD. Visava alterar o § 1º do artigo 

67, propondo a seguinte redação: “A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de 

ofício, a requerimento da maioria absoluta dos Líderes ou em virtude de deliberação do 

Plenário, a requerimento de qualquer Deputado”. 

A mudança proposta neste Projeto pareceu querer aperfeiçoar a redação do dispositivo 

que, nos termos vigentes, leva a entender que sessão extraordinária poderá ser convocada pelo 

Colégio de Líderes. Na opinião de Foschete (2007, p. 128), “trata-se de uma falha 

(comodismo) de redação. Na realidade, o Colégio de Líderes não tem o poder de convocar 
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sessões de qualquer tipo”, pode apenas propor a sua realização ao Presidente da Câmara dos 

Deputados. 

O PRC nº 63/2000 também acrescia o § 3º ao artigo 67, com a seguinte redação: “Não 

poderá ser realizada sessão extraordinária em horário coincidente com o das reuniões 

ordinárias das comissões permanentes”. Talvez se buscasse tutelar o direito das Comissões 

Permanentes de realizarem seus trabalhos legislativos ordinários, impedindo que a 

convocação de sessão extraordinária interferisse na agenda destas Comissões. Caso aprovado 

o Projeto, haveria um ganho de produtividade nos trabalhos das Comissões, pois não poderia 

ser convocada sessão extraordinária as terças, quartas e quintas-feiras, no período matutino, 

pois o RICD estabelece, no artigo 46, que as Comissões se reunirão ordinariamente de terça a 

quinta-feira, a partir das nove horas.  

Ainda sobre as Questões de ordem formuladas com fulcro no artigo 67, há duas delas 

que, mesmo os seus pontos de questionamento não se enquadrando nos dois aspectos 

anteriormente discutidos e não tendo ocorrido reincidência, em outras questões de ordem 

formuladas durante a 53ª legislatura, sobre o assunto que trataram, merecem uma discussão à 

parte pela peculiaridade do que foi contestado. 

A primeira é a QO nº 18/2007, de autoria do Deputado Chico Alencar, levantada em 

sessão extraordinária presidida pelo então Presidente da Câmara Deputado Arlindo Chinaglia. 

Questionou-se a votação de requerimento de urgência, citando o caput do artigo 67, que 

determina expressamente a obrigatoriedade de que as sessões extraordinárias sejam destinadas 

exclusivamente para discutir e votar matérias constantes da Ordem do Dia, sendo que o 

referido requerimento não constava da pauta. O Presidente decidiu a Questão de Ordem 

afirmando ser tempestiva a votação de requerimento de urgência naquela sessão 

extraordinária, mesmo não constando da Ordem do Dia, em função do que dispõe o artigo 155 

do RICD, que determina que: 

Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e 

votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, 

proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse 

nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou 

de Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos 

Deputados (...). 

Portanto, tendo sido constatada, no requerimento de urgência ora proposto, a presença 

dos requisitos previstos no artigo 155, a Questão de Ordem foi indeferida, com o argumento 

de que este dispositivo não faz referência à sessão ordinária, valendo, portanto, para qualquer 

sessão, conforme destacou o Presidente. 
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A interpretação do Presidente está correta, pelo que se depreende da leitura do artigo 

155. Porém, a expressão “exclusivamente”, presente no caput do artigo 67, é conflitante com 

a prescrição do artigo 155, porque o termo “exclusivamente” não comporta exceção, devido a 

sua natureza semântica, em outras palavras, por causa de sua derivação do verbo “excluir”. 

Em vista disso, deve ser excluída qualquer possibilidade não contemplada em qualquer artigo 

que traz essa expressão. Ora, o artigo 155 desfaz essa exclusividade, e não se pode falar em 

exclusividade onde há exceção, ainda que apenas uma. 

Para Ferreira (2008), o artigo 155 é uma norma de caráter geral e o artigo 67 de caráter 

específico. Na sua perspectiva, ambas estão em aparente conflito, mas isso poderia ser 

resolvido pela aplicação do princípio de que a norma específica prevalece sobre a geral, não 

se admitindo qualquer deliberação em sessão extraordinária que pretenda alterar a Ordem do 

Dia previamente fixada. Talvez a redação ideal do artigo 67, a fim de que não houvesse mais 

a possibilidade desse tipo de contestação, fosse a seguinte: “A sessão extraordinária, com 

duração de quatro horas, será destinada à discussão e votação das matérias constantes da 

Ordem do Dia, exceto na hipótese do artigo 155”. 

A segunda é a Questão de Ordem nº 302/2008, de autoria do Dep. Emanuel Fernandes, 

formulada em sessão extraordinária sob a presidência do Deputado Arlindo Chinaglia. 

Fazendo alusão ao § 2º do artigo 67, contestou-se a apreciação, pelo Plenário, de 

requerimento de sessão extraordinária, apresentado por qualquer parlamentar, o qual retiraria 

da Presidência a prerrogativa de fixar a pauta do Plenário, já que o requerimento apresentado 

deve indicar a pauta proposta para a sessão. O Presidente, de pronto, fez a seguinte afirmativa: 

“vou esclarecer, na visão da Mesa, e mais do que isso, naquilo que é tradição da Casa”. 

Seguiram-se, então, os devidos esclarecimentos que justificavam a pertinência do 

referido requerimento, tendo em vista que a convocação de sessão extraordinária tem amparo 

regimental e pressupõe a fixação de uma pauta a ser proposta no respectivo requerimento. 

Logo, nas palavras do Presidente, “não se convoca uma sessão extraordinária para nada, tem 

que ter uma pauta”. Esclareceu ainda que a fixação da pauta é um poder concorrente, em que 

duas forças que operam na atividade legislativa não se igualam, em razão da soberania do 

Plenário, salientando que, em sede de decisão da Presidência, “toda interpretação (...) é da 

tradição”. A despeito das constantes considerações sobre a tradição da Casa e de sua 

influência na interpretação do texto regimental, a decisão quanto à pertinência do 

requerimento em tela pode ser perfeitamente amparada pelo § 1º do artigo 67. 
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É interessante observar tais alusões à “tradição da Casa” em algumas decisões dos 

Presidentes relativas às questões de ordem ora analisadas, de modo que fica evidente a sua 

influência na aplicação das normas regimentais durante a condução dos trabalhos, o que 

corresponde à adoção de uma prática consuetudinária de interpretação, onde uma parte 

considerável das decisões é fundamentada nos usos e costumes. Com isso, é fácil de perceber 

um paradoxo entre as regras do processo legislativo e a práxis adotada. 

Concluiu-se, portanto, que a indicação recorrente do artigo 67 no levantamento de 

questões de ordem se deu basicamente por dois motivos: a exigência de que se inicie a Ordem 

do Dia; e a solicitação de cancelamento da Ordem do Dia. Estas motivações tiveram, em 

parte, conteúdo político, em razão de preferências ou de interesses antagônicas. No primeiro, 

quase sempre o intento era provocar o início da apreciação das matérias constantes da pauta, 

apesar do Regimento não determinar o momento exato em que deva ser iniciada a Ordem do 

Dia nas sessões extraordinárias, como o faz nas ordinárias. No segundo, via de regra partidos 

de oposição solicitaram o cancelamento da Ordem do Dia, talvez buscando o adiamento da 

apreciação dessas matérias, provavelmente por não estarem em conformidade com os ideais 

ou interesses desses partidos. 

Quanto às duas últimas questões de ordem discutidas à parte, na primeira verificou-se 

uma incompatibilidade flagrante entre dois dispositivos regimentais, passíveis de causar 

conflito quando da sua aplicação; na segunda, o reconhecimento explícito da influência da 

“tradição da Casa” nas decisões da Presidência da Câmara dos Deputados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa buscou investigar as principais causas da indicação recorrente de 

determinados dispositivos do RICD no levantamento de questões de ordem, durante a 53ª 

Legislatura, por meio da análise desses dispositivos e das questões de ordem a eles 

relacionados. Procurou-se manter como foco da análise, a fim de se alcançar o objetivo 

principal, os aspectos fixados nos objetivos específicos desta pesquisa, sem perder de vista a 

possibilidade de serem observados outros aspectos. 

Quanto às causas da recorrência do artigo 82, os achados de pesquisa permitem 

concluir que existe a possibilidade de que a expressão no caput “sendo previamente 

verificado o número de Deputados presentes no recinto do Plenário (...)”, tenha contribuído 

para os equívocos de interpretação observados nas falas de alguns deputados quando do 

levantamento de questões de ordem, que solicitaram que a Ordem do Dia fosse iniciada por 

ter sido alcançado o quórum de deliberação no Plenário, somado ao fato de já ter passado do 

horário de começar a Ordem do Dia. Inferiu-se, ainda, que o artigo 83 também pode colaborar 

para essa incorreção, por causa do termo “apreciação”, que possui um conceito mais 

abrangente do que haveria de ser necessário para a aplicação da regra contida no dispositivo. 

Sugeriu-se a substituição deste termo por “deliberação”. 

Também foi alvo de diversos questionamentos com fulcro nesse artigo a prática de se 

iniciar a discussão de matéria constante na Ordem do Dia sem que houvesse quórum de 

deliberação, quando havia sobre a Mesa requerimentos relacionados à matéria. Foi observado 

que existe amparo regimental amplo e consistente que dão razão a estes questionamentos.  

Não obstante, prevaleceu o entendimento da Presidência de que, não havendo quórum de 

deliberação, passa-se à discussão da matéria, independentemente dos requerimentos 

apresentados. Neste caso, trata-se de uma interpretação convencional e política capaz de gerar 

resultados favoráveis ao Governo, pois não se verifica qualquer aspecto redacional no 

dispositivo, ou deste em conflito com outros, que possa estar contribuindo para dúvidas na sua 

interpretação ou na sua aplicação. 

Quanto às causas da recorrência do artigo 185, as dúvidas se relacionaram 

basicamente a dois aspectos dos procedimentos sobre o processo de votação: um dizia 

respeito à distinção entre o requerimento para quebra de interstício, artigo 185, § 4º, e o 

requerimento de votação pelo processo nominal, artigo 186, inciso II; outro, sobre a validade 
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do pedido de verificação de votação feito por partido que orientou o voto favoravelmente ao 

resultado proclamado. No primeiro, foi possível diagnosticar que o Regimento deu margem às 

duvidas sobre essa distinção, pois consigna em seu texto duas formas de ser realizada a 

votação pelo processo nominal, em dispositivos distintos. Em sua decisão, o Presidente 

reconheceu que havia certa distinção entre estes dispositivos, mas concluiu que o significado 

ou a conseqüência jurídica de ambos eram as mesmas, decidindo pela prejudicialidade de um 

em face da rejeição do outro. No segundo aspecto, considerou válida a solicitação de 

verificação de votação pela parte vencedora, por não haver disposição regimental restringindo 

tal pedido 

A maior parte das indicações do artigo 185 na formulação de questões de ordem foi 

motivada por contrapontos políticos presentes no momento em que foram levantados estes 

questionamentos, mais do que por questões técnicas. O processo de votação, considerado uma 

fase crítica do processo legislativo, propiciou a emersão desses componentes. 

A indicação do artigo 67, por sua vez, no levantamento de questões de ordem, se deu 

basicamente por dois motivos: a exigência de que se inicie a Ordem do Dia; e a solicitação de 

cancelamento da Ordem do Dia, que também foram, em parte, revestidos por aspectos 

políticos antagônicos. 

Naquilo que disse respeito à dúvida, propriamente dita, relacionada ao dispositivo, o 

único questionamento foi feito com base em uma expressão constante no caput deste artigo, o 

qual determina a obrigatoriedade de que as sessões extraordinárias sejam destinadas 

exclusivamente para discutir e votar matérias constantes da Ordem do Dia. Na ocasião, foi 

contestada a votação de requerimento de urgência que não constava da pauta. O Presidente 

decidiu a Questão de Ordem, com base no artigo 155, afirmando que requerimento de 

urgência pode ser incluído na pauta, e votado, mesmo não constando na Ordem do Dia. No 

entanto, verificou-se que a expressão “exclusivamente”, presente no caput do artigo 67, é 

conflitante com a prescrição do artigo 155. Em vista disso, foi sugerida uma nova redação 

para o artigo 67. 

Do exposto, conclui-se, em resposta ao problema de pesquisa, que a indicação 

recorrente dos artigos 82, 185 e 67 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no 

levantamento de questões de ordem, durante a 53ª Legislatura, foi conseqüência tanto de 

fatores técnicos como políticos. Isto implica dizer que foram ocasionadas tanto por estarem 

presentes, na redação destes dispositivos, expressões inapropriadas e lacunas, além de 

contradições entre estes e outros dispositivos (não foram verificadas ambiguidades na redação 
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dos artigos analisados) – capazes de ocasionar dúvidas na sua aplicação a casos concretos –, 

como pela emersão de aspectos políticos latentes, no momento em que algumas destas 

questões de ordem foram formuladas e nas decisões dos Presidentes relativas a estas questões 

de ordem. 

Contribuiu para o segundo fator acima descrito a falta de convergência entre as forças 

políticas antagônicas atuantes na Casa, no trato de determinadas matérias constantes da 

Ordem do Dia, principalmente as mais polêmicas ou de notória relevância social. Os partidos 

de oposição, via de regra, no exercício do direito de contestar os atos que julgaram ser contra 

o RICD, fizeram uso frequente de questões de ordem com o intuito de tentar impedir, ou de 

apenas evidenciar, o atropelamento das regras regimentais. Esse atropelamento, quando não 

se tratava de evidente equívoco, tinha como objetivo a aprovação célere de matérias de 

interesse do Governo. 

Quanto às hipóteses formuladas na introdução deste trabalho, é possível afirmar, com 

base no que foi constatado e demonstrado até aqui que, em determinados momentos, as 

normas regimentais desempenharam função secundária frente às relações políticas; e também, 

que as questões ordem não foram utilizadas estritamente para a finalidade descrita no RICD, 

considerando-se todos os aspectos avaliados. Esta segunda hipótese é reforçada pela seguinte 

afirmação do ex-Presidente da Câmara, Dep. Arlindo Chinaglia: “muitas vezes as questões de 

ordem, estou falando de forma franca, não estou atribuindo a quem quer que seja – são 

formuladas também para atender a um outro interesse que não necessariamente elucidar uma 

dúvida” (Plenário da CD, 03/12/2008). 

 Na dinâmica do Plenário, os deputados necessitam de soluções rápidas para 

alcançarem seus propósitos durante o processo de elaboração normativa, buscando maneiras 

de aprovar ou obstruir determinada matéria. Observou-se que várias questões de ordem foram 

utilizadas também como forma de obstrução, traduzindo posições de enfrentamento político 

na deliberação sobre dada matéria, ação considerada legítima no sentido de se tentar impedir 

que o RICD seja interpretado de modo a favorecer os interesses políticos da maioria. 

Durante os anos de vigência do RICD foram consolidados certos entendimentos antes 

pouco claros, suscetíveis de interpretações variadas. A despeito disso, para melhoria contínua 

da eficiência do processo, a Mesa Diretora deveria se conscientizar da importância de elaborar 

projetos de resolução propondo alterações no Regimento, decorrentes da formulação de 

questões de ordem, conforme determina o artigo 95, § 10 do RICD. Isso poderia diminuir 

bastante as lacunas e contradições regimentais (Varella 2007). 
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As considerações elencadas nesta pesquisa se restringiram à análise de um período 

consideravelmente curto em vista da complexibilidade do arcabouço normativo e político em 

que o tema está inserido. Para ocorrer uma análise mais aprofundada e, consequentemente, 

uma ampliação dos resultados, é necessário realizar outras pesquisas e verificar um número 

maior de fatores. Para tanto, sugere-se que novas pesquisas sobre o tema sejam realizadas na 

Câmara dos Deputados para que sejam levantadas as causas da indicação recorrente de outros 

dispositivos, estendendo-se também o período a ser estudado, com a finalidade de dar mais 

abrangência à perspectiva dos membros desta Casa e a possibilidade de melhor subsidiar a 

adoção de futuras medidas para a redução de questionamentos e de interpretações conflitantes 

acerca do Regimento Interno. Sugere-se, ainda, que seja criado um banco de dados de 

questões de ordem levantadas no âmbito das comissões, para possibilitar que futuras 

pesquisas sobre o tema sejam realizadas também nestas arenas de debates. Por fim, sugere-se 

que o banco de dados alimentado pela SGM contenha somente questões de ordem 

propriamente ditas, de modo que sejam excluídos outros tipos de intervenções de 

parlamentares em Plenário, como reclamações, por exemplo; ou que, pelo menos, haja uma 

distinção clara entre elas, para que os trabalhos de levantamento de dados neste ambiente de 

pesquisa sejam mais eficientes e objetivos. 
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