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ORGANIZAÇÃO E ASPECTOS GERAIS

1. Notas Iniciais

A Câmara dos Deputados é uma das três Casas – com o Senado Federal e o
Congresso Nacional – que compõem o Legislativo da União.
Antes de prosseguir, você deve ver com clareza essa questão da estrutura do
Legislativo da União.
De forma esquemática, a estrutura constitucional desse Poder Legislativo fica
assim:

Organização estrutural
e física do Legislativo da
União

Bicameral, compreendendo:
• Câmara dos Deputados;
• Senado Federal.

Organização institucional

Compreende três estruturas autônomas:
• Câmara dos Deputados;
• Senado Federal;
• Congresso Nacional.
Cada uma dessas estruturas tem:
• regimento próprio;
• competências próprias;
• Mesa própria.

Processos legislativos

As três estruturas funcionais do Legislativo da União atuam por
quatro diferentes tipos de processos legislativos:
• bicameral;
• unicameral;
• sessão conjunta;
• privativa.
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Nesse cenário, a atuação da Câmara dos Deputados, nos processos legislativos
referidos, se dá da seguinte forma:

Em processo
legislativo privativo

Aqui, a Câmara dos Deputados atua de forma exclusiva, sem a intervenção do Senado ou dos senadores.
Por esse processo, elabora resoluções da Câmara dos Deputados,
aptas a regular todos os temas indicados no art. 51 da Constituição
Federal, além das matérias regimentais e relativas a servidores, serviços e órgãos da Câmara.
Na sua regulamentação, é utilizado o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Em processo
legislativo bicameral

Nessa variação de processo legislativo, a Câmara dos Deputados atua
com o Senado Federal, em diferentes momentos processuais.
Ambas as Casas atuam de forma complementar, a partir de seus
próprios Plenários e usando, cada uma, o próprio Regimento
Interno.
Por esse processo legislativo são elaboradas emendas constitucionais,
leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e a conversão de medida provisória.

Em processo
legislativo unicameral

Esse processo legislativo foi utilizado apenas para a elaboração de
Emendas Constitucionais de Revisão, em 1993, e extinto após.
Por esse processo, deputados federais e senadores compunham um
único grupo votante, e as deliberações foram tomadas sem distinção entre os membros de cada Casa.

Em processo
legislativo em sessão
conjunta

Por esse processo, Câmara de Deputados e Senado Federal deliberam no mesmo momento processual, com distinção entre seus
membros, e funcionando conforme o Regimento Comum, com utilização dos Regimentos do Senado e da Câmara apenas de forma subsidiária e complementar.
Nesse processo legislativo, são elaboradas as leis orçamentárias
(Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Plano Plurianual – PPA).
Também é usado para a deliberação sobre o veto executivo a projetos de lei, elaboração de resoluções do Congresso Nacional (como
a delegatória, prevista no art. 68, § 2º, da Constituição Federal) e
para as demais matérias de interesse do Congresso Nacional, seus
serviços e órgãos.
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Como visto acima, a Câmara dos Deputados dispõe de competências privativas,
enumeradas no art. 51 da Constituição Federal, que desempenha sempre por meio
de resoluções próprias.
Com o Senado Federal, também como consta no esquema acima, forma o processo legislativo bicameral, usado para a elaboração de emendas constitucionais,
leis complementares, leis delegadas e decretos legislativos do Congresso Nacional.
Na parte institucional, dispõe de Mesa própria, formada por deputados federais,
comissões também próprias e toda a estrutura de apoio tanto à atividade legislativa
e de controle externo quanto ao funcionamento administrativo.
Sua estrutura conta com órgãos, serviços e servidores próprios.
Vamos ver, nesta aula, como o Regimento Interno da Câmara dos Deputados –
RICD trata desses aspectos iniciais da estrutura dessa instituição.

2. Sede
Consta no art. 1º do RICD:

Art. 1º A Câmara dos Deputados, com sede na Capital Federal, funciona no Palácio
do Congresso Nacional.
Parágrafo único. Havendo motivo relevante, ou de força maior, a Câmara poderá,
por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional.

A regra é que a Câmara dos Deputados funcione em sua sede regular, no Palácio
do Congresso Nacional.
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A “capital federal”, nos termos do art. 18, § 1º, da Constituição Federal, é a cidade
de Brasília. A referência ao Distrito Federal como sede, portanto, é errada.

O nome “Palácio do Congresso Nacional” designa, de forma não oficial, o Palácio
Nereu Ramos, inaugurado em 1960.
Foi construído para sediar o Congresso Nacional, como Poder Legislativo Federal,
numa época em que não havia a distinção clara entre as três estruturas legislativas
da União (Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal).
O projeto foi de Oscar Niemeyer. O conjunto arquitetônico que abriga a Câmara dos
Deputados é composto de um edifício principal e quatro anexos, havendo, contudo,
diversas instalações isoladas, como arquivos e garagens.

Como consta no parágrafo único desse art. 1º, havendo um “motivo relevante
ou de força maior”, a Câmara poderá reunir-se “em outro edifício ou em ponto diverso do território nacional”.
Essa é a redação do dispositivo:

Art. 1º, Parágrafo único. Havendo motivo relevante, ou de força maior, a Câmara
poderá, por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional.
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Vamos ver todos os elementos dessa prescrição, de forma esquemática:

Motivo relevante

Embora não haja uma definição regimental, o “motivo relevante” pode ser compreendido como ocorrência – que pode ser
uma homenagem, uma comemoração ou a necessidade e conveniência de uma solenidade específica – que justifica a realização, pela
Câmara, de uma sessão fora de sua sede ordinária.
Em princípio, haveria condições normais de a Câmara funcionar no
Palácio do Congresso, mas esse motivo relevante justifica o deslocamento da sessão.

Força maior

Ao contrário do motivo relevante, uma situação de força maior é
fundamentada na impossibilidade de realização regular e normal
de sessões nas instalações da Câmara no Palácio do Congresso
Nacional.
As razões podem ser várias, desde questões relacionadas às próprias instalações físicas, como alagamentos, incêndios, problemas
estruturais, até risco de manifestações sociais agressivas ou conturbações da ordem pública.

Deliberação da Mesa

Essa expressão informa que a decisão sobre a realização excepcional de sessão da Câmara dos Deputados fora da sua sede regular
será tomada pela maioria simples da composição da Mesa.
A Mesa, na forma do art. 14, § 1º, é formada por:
• presidente;
• 1º e 2º vice-presidentes;
• 1º, 2º, 3º e 4º secretários;
• 1º, 2º, 3º e 4º suplentes de secretários.
Portanto, é da competência exclusiva da Mesa avaliar a efetiva existência de motivo relevante ou força maior.
Art. 14. À Mesa, na qualidade de Comissão Diretora,
incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara.
§ 1º A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituindo-se, a primeira, do Presidente e
de dois Vice-Presidentes e, a segunda, de quatro
Secretários.
§ 2º A Mesa contará, ainda, com quatro Suplentes de
Secretário para o efeito do § 1° do art. 19.
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Ad referendum

A decisão da Mesa, pela realização de sessão fora da sede da Câmara
dos Deputados, somente produzirá efeitos se aprovada pela maioria
absoluta da Câmara dos Deputados (257 deputados).
Se a Mesa não aprovar a realização de sessão fora da sede, não
haverá deliberação do Plenário, já que este apenas referendará
decisão favorável.
Trata-se, portanto, de ato complexo.

Maioria absoluta dos
deputados

A maioria absoluta da Câmara dos deputados é representada por
257 deputados.

Reunir-se

Esse dispositivo não autoriza o deslocamento físico da sede
da Câmara para outro lugar fora de suas instalações ordinárias,
o que depende de decreto legislativo do Congresso Nacional, na
forma do art. 49, VI, da Constituição Federal.
A permissão regimental refere-se apenas à realização de sessões,
ordinárias ou extraordinárias, fora da sede, mas mantida a sede da
Câmara dos Deputados no Palácio do Congresso Nacional.

Outro edifício

A referência é a outro edifício localizado em qualquer outro ponto
de Brasília.

Ponto diverso do
território nacional

A permissão regimental permite a realização de sessão em qualquer ponto do território brasileiro, mas proíbe que isso ocorra fora
do Brasil.

Em fluxograma, o processo fica assim:

Deliberação da
Mesa sobre sessão
fora da sede
Discussão
em Plenário

Se a Mesa aprovar
a sessão fora da
sede
Mesa designa dia,
local e horário da
sessão
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A provocação da Mesa pode ser feita por qualquer Deputado Federal, membro
da Mesa ou não.

Veja o que consta no art. 15, parágrafo único, do RICD:
Art. 15, Parágrafo único. Em caso de matéria inadiável, poderá o Presidente, ou quem
o estiver substituindo, decidir, ad referendum da Mesa, sobre assunto de competência
desta.

Esse dispositivo regimental autoriza o Presidente da Câmara dos Deputados, em
situações inadiáveis, a agir singularmente, exercendo competências regimentalmente atribuídas à Mesa.
Por conta disso, é possível a realização de sessão da Câmara fora da sede por decisão do Presidente da Câmara, aprovada pela maioria absoluta do Plenário.

O art. 46, caput, autoriza Comissão Parlamentar de Inquérito a realizar reuniões
fora da sede ordinária da Câmara dos Deputados.
Estabelece o dispositivo:
Art. 46. As Comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas prefixados,
ordinariamente de terça a quinta-feira, a partir das nove horas, ressalvadas as convocações de Comissão Parlamentar de Inquérito que se realizarem fora de
Brasília.
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3. Serviços Administrativos

Como já referido acima, a Câmara dos Deputados conta com órgãos, serviços e
servidores próprios.
Sobre isso, consta no art. 262 do RICD:

Art. 262. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos
especiais, aprovados pelo Plenário, considerados partes integrantes deste Regimento, e serão dirigidos pela Mesa, que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias.
Parágrafo único. Os regulamentos mencionados no caput obedecerão ao disposto
no art. 37 da Constituição Federal e aos seguintes princípios:
I – descentralização administrativa e agilização de procedimentos, com a utilização
do processamento eletrônico de dados;
II – orientação da política de recursos humanos da Casa no sentido de que as
atividades administrativas e legislativas, inclusive o assessoramento institucional,
sejam executadas por integrantes de quadros ou tabelas de pessoal adequados às
suas peculiaridades, cujos ocupantes tenham sido recrutados mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão destinados a recrutamento interno preferencialmente dentre os servidores de carreira
técnica ou profissional, ou declarados de livre nomeação e exoneração, nos termos
de resolução específica;
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III – adoção de política de valorização de recursos humanos, através de programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional; da instituição do sistema de carreira e do
mérito, e de processos de reciclagem e realocação de pessoal entre as diversas
atividades administrativas e legislativas;

IV – existência de assessoramento institucional unificado, de caráter técnico-legislativo ou especializado, à Mesa, às Comissões, aos Deputados e à Administração
da Casa, na forma de resolução específica, fixando-se desde logo a obrigatoriedade
da realização de concurso público para provimento de vagas ocorrentes, sempre
que não haja candidatos anteriormente habilitados para quaisquer das áreas de
especialização ou campos temáticos compreendidos nas atividades da Consultoria
Legislativa;
V – existência de assessoria de orçamento, controle e fiscalização financeira, acompanhamento de planos, programas e projetos, a ser regulamentada por resolução
própria, para atendimento à Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166,
§ 1º, da Constituição Federal, bem como às Comissões Permanentes, Parlamentares de Inquérito ou Especiais da Casa, relacionado ao âmbito de atuação destas.

Começamos pelo caput, onde consta:

Art. 262. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos
especiais, aprovados pelo Plenário, considerados partes integrantes deste
Regimento, e serão dirigidos pela Mesa, que expedirá as normas ou instruções
complementares necessárias.
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Os regulamentos especiais deverão ser de autoria da Mesa, e aprovados pelo
Plenário da Câmara dos Deputados, por maioria simples.
Apesar de não tomarem forma de resolução, são considerados “partes integrantes” do Regimento Interno da Câmara.
A direção de todos os serviços administrativos da Casa cabe à Mesa.
Sobre isso, há no art. 15 do RICD:

Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste
Regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes:
I – dirigir todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas e nos
seus interregnos e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, ressalvada a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional;

Veja que, na estrutura da Mesa, a superintendência dos serviços administrativos da
Câmara dos Deputados compete ao primeiro-secretário:
Art. 19. Os Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto,
cabendo ao primeiro superintender os serviços administrativos da Câmara e,
além das atribuições que decorrem desta competência:
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Veja que a Mesa tem outras atribuições importantes nessa área:

Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste
Regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes:
XVI – decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao
ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Câmara;
XVII – propor, privativamente, à Câmara projeto de resolução dispondo sobre
sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
XVIII – prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos
da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens devidas aos
servidores, ou colocá-los em disponibilidade;
XIX – requisitar servidores da administração pública direta, indireta ou fundacional para quaisquer de seus serviços;

Apesar de o inciso XVII atribuir a fixação da remuneração dos servidores da Câmara a “projeto de resolução”, essa prescrição está revogada pela vigente Constituição
Federal, em cujo art. 51, IV, consta:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias;
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Quanto aos princípios relacionados no art. 262, esquematicamente:

I – descentralização administrativa e agilização
de procedimentos, com a utilização do processamento eletrônico de dados;

A determinação leva a Câmara dos Deputados
à necessidade de informatização dos serviços, como a distribuição de avulsos eletrônicos
de proposições e o sistema informatizado de
acompanhamento de tramitação.

II – orientação da política de recursos humanos
da Casa no sentido de que as atividades administrativas e legislativas, inclusive o assessoramento
institucional, sejam executadas por integrantes
de quadros ou tabelas de pessoal adequados às
suas peculiaridades, cujos ocupantes tenham
sido recrutados mediante concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão destinados a recrutamento interno preferencialmente dentre os
servidores de carreira técnica ou profissional, ou
declarados de livre nomeação e exoneração, nos
termos de resolução específica;

Essa determinação impõe a necessidade de
organização dos servidores da Câmara dos
Deputados, para que tenham suas carreiras
organizadas por quadros e tabelas próprias,
e que a prioridade na ocupação desses cargos
seja dada a servidores concursados.
A determinação de organização dos servidores
em carreiras e da elevação nesta por mérito
profissional consta no inciso III desse artigo,
logo a seguir.

III – adoção de política de valorização de
recursos humanos, através de programas e
atividades permanentes e sistemáticas
de capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional; da instituição do sistema de carreira e do mérito, e de
processos de reciclagem e realocação de pessoal entre as diversas atividades administrativas e legislativas;

O foco aqui é a contínua capacitação e treinamento dos servidores.

IV – existência de assessoramento institucional unificado, de caráter técnico-legislativo
ou especializado, à Mesa, às Comissões, aos
Deputados e à Administração da Casa, na forma
de resolução específica, fixando-se desde logo a
obrigatoriedade da realização de concurso
público para provimento de vagas ocorrentes, sempre que não haja candidatos anteriormente habilitados para quaisquer das áreas de
especialização ou campos temáticos compreendidos nas atividades da Consultoria Legislativa;

Esse assessoramento é feito pela Consultoria
Legislativa da Câmara dos Deputados.
Essa Consultoria se divide em 22 áreas temáticas, representativas dos campos de conhecimento mais demandados nas atividades legislativas.
Está regulada pela Resolução n. 48, de 1993.
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V – existência de assessoria de orçamento,
controle e fiscalização financeira, acompanhamento de planos, programas e projetos, a ser
regulamentada por resolução própria, para
atendimento à Comissão Mista Permanente a
que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição
Federal, bem como às Comissões Permanentes, Parlamentares de Inquérito ou Especiais da
Casa, relacionado ao âmbito de atuação destas.

Aqui, a referência é à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof), que
foi criada pela Resolução n. 24, de 1979, e teve
sua estrutura administrativa e competências
definidas pelo Ato da Mesa n. 152, de 2014.

Prosseguindo o tratamento dessa matéria, determina o art. 263:

Art. 263. Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da
Câmara poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa.

Essas “proposições” referidas são projetos de resolução e regulamentos.

O art. 15, XVII, atribui à exclusiva iniciativa da Mesa projetos de resolução dispondo sobre os servidores e serviços da Câmara:
Art. 15, XVII – propor, privativamente, à Câmara projeto de resolução dispondo sobre
sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

Finalmente, o art. 264:

Art. 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à Mesa, para providência dentro de setenta e duas horas.
Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao Plenário.
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Esse dispositivo pressupõe que a Mesa, no prazo de 72 horas, não resolveu, ou
não resolveu efetivamente, o problema administrativo apontado na reclamação.
Nessa situação, a questão poderá ser levada a conhecimento e decisão do Plenário, para providências.

4. Administração e Fiscalização Contábil, Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial
Essa matéria é tratada no art. 265 do RICD:

Art. 265. A administração contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial e o sistema de controle interno serão coordenados e executados por órgãos
próprios, integrantes da estrutura dos serviços administrativos da Casa.
§ 1º As despesas da Câmara, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no Orçamento da União e dos créditos adicionais discriminados
no orçamento analítico, devidamente aprovado pela Mesa, serão ordenadas pelo
Diretor-Geral.
§ 2º A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara será efetuada junto ao Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal.
§ 3º Serão encaminhados mensalmente à Mesa, para apreciação, os balancetes
analíticos e demonstrativos complementares da execução orçamentária, financeira
e patrimonial.
§ 4º Até trinta de junho de cada ano, o Presidente encaminhará ao Tribunal de
Contas da União a prestação de contas relativa ao exercício anterior.
§ 5º A gestão patrimonial e orçamentária obedecerá às normas gerais de Direito Financeiro e sobre licitações e contratos administrativos, em vigor para os três
Poderes, e à legislação interna aplicável.
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O art. 15, sobre as competências regimentais da Mesa da Câmara dos Deputados,
determina:
Art. 15, XX – aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder
Executivo;
XXI – encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços;
XXII – estabelecer os limites de competência para as autorizações de despesa;
XXIII – autorizar a assinatura de convênios e de contratos de prestação de serviços;
XXIV – aprovar o orçamento analítico da Câmara;
XXV – autorizar licitações, homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras;
XXVI – exercer fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, total ou
parcialmente, pela Câmara, nos limites das verbas que lhes forem destinadas;
XXVII – encaminhar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas da Câmara em cada exercício financeiro;

A atribuição direta de gerência administrativa dos servidores, serviços e órgãos
da Câmara dos Deputados é atribuída ao diretor-geral, referido pelo § 1º do art. 265.

É atribuição do primeiro-secretário dar posse ao diretor-geral e ser detentor da
primeira competência para decidir recursos contra atos deste servidor:
Art. 19. Os Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto,
cabendo ao primeiro superintender os serviços administrativos da Câmara e, além das
atribuições que decorrem desta competência:
III – decidir, em primeira instância, recursos contra atos do Diretor-Geral da Câmara;
V – dar posse ao Diretor-Geral da Câmara e ao Secretário-Geral da Mesa.
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Quanto ao patrimônio da Câmara, consta no art. 266:

Art. 266. O patrimônio da Câmara é constituído de bens móveis e imóveis da
União, que adquirir ou forem colocados à sua disposição.
Parágrafo único. A ocupação de imóveis residenciais da Câmara por Deputados ficará restrita ao período de exercício do mandato e será objeto de contrato-padrão aprovado pela Mesa.

5. Polícia da Câmara dos Deputados
A competência da Câmara dos Deputados, enquanto instituição, para manter
uma Polícia Legislativa está sediada na Constituição Federal, no art. 51, IV.
Essa atividade consiste em polícia de instalações, polícia judiciária, vigilância, proteção dos membros da Casa e autoridades e atividades correlatas,
como prevenção de incêndios, controle de acesso e permanência de terceiros, identificação e serviços conexos.

O art. 15, XVII, atribui à exclusiva iniciativa da Mesa projetos de resolução dispondo sobre a polícia da Câmara:
Art. 15, XVII – propor, privativamente, à Câmara projeto de resolução dispondo
sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação,
transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
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O tratamento regimental da matéria se inicia pelo art. 267:

Art. 267. A Mesa fará manter a ordem e a disciplina nos edifícios da Câmara e suas
adjacências.
Parágrafo único. (Revogado pela Resolução n. 25, de 2013)

Além do edifício sede da Câmara, no Palácio do Congresso Nacional, estão
compreendidas na competência dessa atividade todas as demais instalações físicas, com anexos, gráfica, arquivo e garagens, mesmo as não fisicamente ligadas
ao prédio principal.
As “adjacências”, referidas, compreendem vias públicas, vias de acesso e
áreas de estacionamento.
Prossegue o RICD:

Art. 268. Se algum Deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que
deva ter repressão disciplinar, o Presidente da Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou inquérito destinado a
apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis.

O conceito de “excesso que deva ter repressão disciplinar” inclui quaisquer infrações ao Código de Ética e Decoro Parlamentar.
Por conta dessa previsão, não tem competência a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados para sindicância ou inquérito contra Deputado Federal. Essa matéria é da alçada da Corregedoria Parlamentar.
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Se o ato cometido pelo Deputado Federal no âmbito da Câmara dos Deputados não
for apenas de natureza disciplinar, mas de natureza criminal, aplica-se o art. 269,
que será visto a seguir.

Se o ato do Deputado Federal, cometido nas instalações físicas da Câmara dos
Deputados, tiver natureza criminal, o procedimento é o do art. 269:

Art. 269. Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito, instaurar-se-á
inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o
preso for membro da Casa, pelo Corregedor ou Corregedor substituto.
§ 1º Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos
policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
§ 2º A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na realização do
inquérito.
§ 3º Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara, designado pela autoridade
que presidir o inquérito.
§ 4º O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária competente.
§ 5º Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente
da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao Presidente da Câmara, atendendo-se, nesta
hipótese, ao prescrito nos arts. 250 e 251.
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A Polícia Legislativa terá competência para o inquérito no caso de qualquer pessoa que cometa ilícito criminal nas dependências da Câmara dos Deputados, exceto
Deputado Federal.

Se o delito for atribuído a servidor da Câmara dos Deputados ou visitante, o inquérito será presidido pelo diretor de serviços de segurança.
Se, ao contrário, o delito for atribuído a Deputado Federal, a competência para o
procedimento será do corregedor ou do corregedor substituto.

Há mais algumas considerações sobre esse art. 269. Vejamos de forma esquemática:
§ 2º A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servidores de
seus quadros para auxiliar na realização do
inquérito.

A Câmara dos Deputados não tem competência
para requisitar policiais civis do Distrito Federal, policiais militares do DF ou policiais federais,
podendo apenas solicitar a cooperação dessas instituições policiais.

§ 3º Servirá de escrivão funcionário estável
da Câmara, designado pela autoridade que
presidir o inquérito.

Essa disposição pressupõe um servidor concursado e que já tenha transposto o estágio probatório.

§ 4º O inquérito será enviado, após a sua
conclusão, à autoridade judiciária competente.

Dependendo do delito, poderá ser:
• juiz de Direito do Distrito Federal;
• juiz federal.
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No caso de flagrante envolvendo servidor da
Câmara ou visitante, os autos da prisão em flagrante e os elementos já apurados serão entregues ao juiz competente, conforme o caso.
No caso de envolvimento de Deputado Federal ou
Senador, aplica-se o art. 250, que determina:

§ 5º Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente da
infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade judicial competente,
ou, no caso de parlamentar, ao Presidente
da Câmara, atendendo-se, nesta hipótese,
ao prescrito nos arts. 250 e 251.

Art. 250. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos à Casa dentro
de vinte e quatro horas, sob pena de
responsabilidade da autoridade que a
presidir, cuja apuração será promovida de ofício pela Mesa.
O procedimento, no caso de prisão em flagrante, é
regulado pelo art. 251, que será estudado em aula
própria, neste curso. Esse art. 251 tem o seguinte
caput:
Art. 251. Recebida a solicitação ou
os autos de flagrante, o Presidente
despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, observadas as seguintes
normas:

Sobre o policiamento das instalações físicas da Câmara dos Deputados, há no
art. 270:

Art. 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para Deputados, compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção
de qualquer outro Poder.
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Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a segurança própria
da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por efetivos
da polícia civil e militar do Distrito Federal, requisitados ao Governo local, postos à
inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoas que ela designar.

Esse art. 270 comete um sério erro técnico. A Polícia Civil não tem competência
para patrulhamento ostensivo ou vigilância, direcionando sua atuação não à polícia
preventiva, mas apenas à polícia repressiva, judiciária. A atividade de policiamento ostensivo é da Polícia Militar do Distrito Federal.
Além disso, a Câmara dos Deputados não pode requisitar policiais civis ou militares ao Governo do Distrito Federal. A atuação da PM no policiamento ostensivo se faz mediante convênio.

Veja que o policiamento das instalações da Câmara dos Deputados pode ser feito:
• por policiais legislativos da Câmara dos Deputados;
• por empregados de empresa de vigilância contratada pela Câmara;
• por policiais militares do DF.

Sobre o porte de armas:

Art. 271. Excetuado aos membros da segurança, é proibido o porte de arma de
qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes, constituindo
infração disciplinar, além de contravenção, o desrespeito a esta proibição.
Parágrafo único. Incumbe ao Corregedor, ou Corregedor substituto, supervisionar a
proibição do porte de arma, com poderes para mandar revistar e desarmar.
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Como você vê, a proibição não atinge apenas armas de fogo, mas “arma de
qualquer espécie”, o que abrange qualquer instrumento que possa ser usado para
agressão física, incluindo facas, facões, canivetes, bastões, furadores de coco, armas marciais ou qualquer outra.

Essa proibição de portar armas alcança, inclusive, deputados federais, senadores e
outros membros de Poder Legislativo, e atinge também policiais federais, civis ou
militares que não estejam a serviço da Câmara ou em cooperação, e mesmo autoridades com direito a porte de armas, como magistrados e membros do Ministério
Público.

Prossegue o RICD:

Art. 272. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente trajada e portando crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício principal da
Câmara e seus anexos durante o expediente e assistir das galerias às sessões do
Plenário e às reuniões das Comissões.
Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma
inconveniente, a juízo do Presidente da Câmara ou de Comissão, bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa, serão compelidos a sair,
imediatamente, dos edifícios da Câmara.

A atribuição de identificar e retirar pessoas que estejam trajadas de forma inadequada, ou que, por seu comportamento, perturbem, de qualquer forma, o normal andamento das sessões do Plenário, das reuniões de comissões ou do funcionamento dos órgãos da Câmara é da Polícia Legislativa.
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Finalmente, consta no art. 273:
Art. 273. É proibido o exercício de comércio nas dependências da Câmara, salvo
em caso de expressa autorização da Mesa.
Com isso, a Mesa pode vir a autorizar comércio nas dependências da Câmara
dos Deputados, como ocorre com agências de viagens, representantes de companhias aéreas, restaurantes e lanchonetes e bancas de jornais.

6. Delegação de Competências
A delegação de competência como ferramenta de ação administrativa no âmbito
da Câmara dos Deputados está prevista no art. 274:
Art. 274. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, visando a assegurar maior rapidez e objetividade
às decisões, e situá-las na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.
§ 1º É facultado à Mesa, a qualquer de seus membros, ao Diretor-Geral, ao
Secretário-Geral da Mesa e às demais autoridades dos serviços administrativos
da Câmara delegar competência para a prática de atos administrativos.
§ 2º O ato de delegação indicará, com precisão, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

A delegação só poderá abranger atos administrativos, mesmo que decisórios, mas
não será admitida para atos políticos ou processuais legislativos.
Em regra, a delegação, quando vinda da Mesa, tomará a forma de Ato da Mesa.
Quando de seus membros, será feita por despacho.
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7. Sistema de Consultoria e Assessoramento

Comecemos pelo art. 275:

Art. 275. O sistema de consultoria e assessoramento institucional unificado da Câmara dos Deputados, além do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, compreende a Consultoria Legislativa, com seus integrantes e respectivas atividades de consultoria e assessoramento técnico-legislativo e parlamentar
à Mesa, às Comissões, às Lideranças, aos Deputados e à Administração da Casa,
com o apoio dos sistemas de documentação e informação, de informática e processamento de dados.
Parágrafo único. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos e a Consultoria Legislativa terão suas estruturas, interação, atribuições e funcionamento regulados por
resolução própria.

Como se lê, o sistema é unificado, e composto:
• pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos;
• pela Consultoria Legislativa.

Ambos os órgãos do sistema atuarão com apoio do sistema de documentação e
informação e do sistema de informática e processamento de dados da Câmara dos
Deputados.
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7.1. Centro de Estudos e Debates Estratégicos

Sobre esse Centro, dispõe o RICD:

Art. 276. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos, órgão técnico-consultivo diretamente jurisdicionado ao Presidente da Câmara dos Deputados,
terá por incumbência:
I – os estudos concernentes à formulação de políticas e diretrizes legislativas ou institucionais, das linhas de ação ou suas alternativas e respectivos instrumentos normativos, quanto a planos, programas e projetos, políticas e ações
governamentais;
II – os estudos de viabilidade e análise de impactos, riscos e benefícios de natureza tecnológica, ambiental, econômica, social, política, jurídica, cultural, estratégica e de outras espécies, em relação a tecnologias, planos, programas ou projetos,
políticas ou ações governamentais de alcance setorial, regional ou nacional;
III – a produção documental de alta densidade crítica e especialização técnica ou científica, que possa ser útil ao trato qualificado de matérias objeto de
trâmite legislativo ou de interesse da Casa ou de suas Comissões.

Registre um detalhe importante: o Centro é diretamente subordinado ao Presidente da Câmara dos Deputados, e não à Mesa ou ao diretor-geral.
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7.2. Consultoria Legislativa
Consta no art. 278:

Art. 278. A Consultoria Legislativa organizar-se-á sob forma de núcleos temáticos de consultoria e assessoramento, integrados por quatro Consultores
Legislativos, pelo menos, sendo estes admitidos mediante concurso público de
provas e títulos.
§ 1º A Consultoria Legislativa disporá também de núcleo de assessoramento às
Comissões, incumbido de organizar e coordenar a prestação de assistência técnica ou especializada aos trabalhos dos colegiados da Casa, através dos profissionais
integrantes dos núcleos temáticos com as quais tenham correlação.
§ 2º A Consultoria Legislativa terá colaboração preferencial dos órgãos de pesquisa bibliográfica e legislativa, de documentação e informação e de processamento de dados da Câmara na execução dos trabalhos que lhe forem distribuídos.
§ 3º A Consultoria Legislativa manterá cadastro de pessoas físicas ou jurídicas para
eventual contratação de serviços de consultoria autorizada pela Mesa.
§ 4º A Consultoria Legislativa avaliará, em cada caso concreto, para efeito do parágrafo anterior, se a complexidade técnico-científica da matéria justifica a celebração de contrato ou convênio com profissional ou instituição especializada.

Em resumo:
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8. Credenciamento de Entidades e da Imprensa

O RICD trata do credenciamento de entidades externas à Câmara dos Deputados no art. 259:

Art. 259. Além dos Ministérios e entidades da administração federal indireta, poderão as entidades de classe de grau superior, de empregados e
empregadores, autarquias profissionais e outras instituições de âmbito
nacional da sociedade civil credenciar junto à Mesa representantes que possam,
eventualmente, prestar esclarecimentos específicos à Câmara, através de suas
Comissões, às Lideranças e aos Deputados em geral e ao órgão de assessoramento
institucional.
§ 1º Cada Ministério ou entidade poderá indicar apenas um representante, que
será responsável perante a Casa por todas as informações que prestar ou opiniões
que emitir quando solicitadas pela Mesa, por Comissão ou Deputado.
§ 2º Esses representantes fornecerão aos Relatores, aos membros das Comissões, às Lideranças e aos demais Deputados interessados e ao órgão de
assessoramento legislativo exclusivamente subsídios de caráter técnico, documental, informativo e instrutivo.
§ 3º Caberá ao Primeiro-Secretário expedir credenciais a fim de que os representantes indicados possam ter acesso às dependências da Câmara, excluídas as
privativas dos Deputados.
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Esse credenciamento é feito para habilitar representantes das entidades citadas
a acompanhar a evolução de tramitação de proposições de seu interesse, inclusive
na fase de comissões, ficando estes também com o encargo de prestar todas as
informações que forem demandadas pela Câmara dos Deputados, seus membros,
órgãos e serviços.

O credenciamento é feito perante a Mesa da Câmara, sendo as credenciais expedidas pelo primeiro-secretário.

Os representantes das entidades credenciadas não poderão ter acesso às dependências da Câmara dos Deputados de acesso exclusivo aos deputados federais,
como o recinto do Plenário.

Quanto ao credenciamento dos órgãos de imprensa:

Art. 260. Os órgãos de imprensa, do rádio e da televisão poderão credenciar
seus profissionais, inclusive correspondentes estrangeiros, perante a Mesa,
para exercício das atividades jornalísticas, de informação e divulgação, pertinentes
à Casa e a seus membros.
§ 1º Somente terão acesso às dependências privativas da Casa os jornalistas e
profissionais de imprensa credenciados, salvo as exceções previstas em regulamento.
§ 2º Os jornalistas e demais profissionais de imprensa credenciados pela Câmara
poderão congregar-se em comitê, como seu órgão representativo junto à Mesa.
§ 3º O Comitê de Imprensa reger-se-á por regulamento aprovado pela Mesa.
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Note que o Comitê de Imprensa será formado por jornalistas e outros profissionais de imprensa – de composição majoritariamente privada, portanto –, mas será
regido por regulamento aprovado pela Mesa da Câmara dos Deputados.
Finalizando esse tópico, consta no art. 261:

Art. 261. O credenciamento previsto nos artigos precedentes será exercido sem
ônus ou vínculo trabalhista com a Câmara dos Deputados.

9. Participação da Sociedade Civil
O RICD também regula as várias possibilidades de pessoas e entidades que
não integrem a Câmara dos Deputados virem a participar dos seus trabalhos
institucionais.
Essas possibilidades são a iniciativa popular de lei, a apresentação de petições, reclamações e outros documentos e as audiências públicas realizadas por
comissões.
Vejamos uma a uma.

9.1. Iniciativa Popular de Lei
Vem da Constituição Federal a possibilidade de cidadãos, em grupo determinado, apresentarem formalmente projetos de lei complementar e de lei ordinária à
Câmara dos Deputados.
Essa possibilidade é definida como hipótese de democracia direta pelo art. 14,
e ocorre nos termos fixados pelo art. 61, § 2º.
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Veja o teor desses dispositivos constitucionais:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por
cento dos eleitores de cada um deles.

No RICD, a matéria tem o seguinte tratamento:

Art. 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três
milésimos dos eleitores de cada um deles, obedecidas as seguintes condições:
I – a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral;
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II – as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado,
Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara;
III – será lícito a entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação de
projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das
assinaturas;
IV – o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada Unidade da Federação, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros
mais recentes;
V – o projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da Mesa, que
verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação;
VI – o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando a numeração geral das proposições;
VII – nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral,
poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da apresentação
do projeto;
VIII – cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, podendo, caso contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania em proposições autônomas, para tramitação em separado; (Inciso com
redação adaptada à Resolução n. 20, de 2004)
IX – não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios
de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania escoimá-lo dos vícios formais para sua
regular tramitação; (Inciso com redação adaptada à Resolução n. 20, de 2004)
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X – a Mesa designará Deputado para exercer, em relação ao projeto de lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este Regimento ao Autor
de proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência, previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto.

Note que nem a Constituição Federal nem o RICD autoriza a iniciativa popular de:
• projeto de decreto legislativo;
• projeto de resolução da Câmara.

Vamos analisar esse dispositivo de forma esquemática:

Art. 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no
mínimo, um centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três milésimos dos
eleitores de cada um deles, obedecidas as
seguintes condições:

As exigências contidas na Constituição Federal são
repetidas aqui pelo RICD.
O projeto de lei de iniciativa popular deverá ser assinado:
• por, pelo menos, um centésimo do eleitorado nacional;
• os eleitores que assinam devem estar distribuídos
por, pelo menos, cinco Estados (considerado o Distrito
Federal);
• o número de assinantes em cada um desses cinco
Estados não pode ser inferior a três milésimos do
número dos respectivos eleitores.
Note que esses requisitos são cumulativos, ou seja,
todos devem ser satisfeitos, sob pena de inconstitucionalidade formal.

I – a assinatura de cada eleitor deverá
ser acompanhada de seu nome completo
e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral;

A exigência de identificação do título eleitoral se deve
ao fato de que Constituição Federal exige a condição
de eleitor, e não apenas a de brasileiro.

II – as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado, Território e Distrito Federal, em formulário
padronizado pela Mesa da Câmara;

A imposição de organização por Município se deve ao
fato de que os assinantes devem estar distribuídos
por, pelo menos, cinco Estados.
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III – será lícito a entidade da sociedade
civil patrocinar a apresentação de projeto
de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das assinaturas;

Entidades como OAB, CNBB, ABI e outras podem
coordenar a coleta de assinaturas e o oferecimento
do projeto de lei popular.

IV – o projeto será instruído com documento
hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada Unidade da Federação, aceitando-se, para esse
fim, os dados referentes ao ano anterior, se
não disponíveis outros mais recentes;

Essa exigência tem por objetivo permitir a aferição do
atendimento da exigência de que, pelo menos, três
milésimos dos eleitores do Estado assinam o projeto
de lei popular.

V – o projeto será protocolizado perante a
Secretaria-Geral da Mesa, que verificará
se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação;

A verificação do atendimento das três exigências
constitucionais (número total de assinantes, número
de Estados representados e número de eleitores por
Estado) será feita por amostragem.

VI – o projeto de lei de iniciativa popular
terá a mesma tramitação dos demais,
integrando a numeração geral das proposições;

O desenvolvimento do processo legislativo de projeto de lei de iniciativa popular não será diferente dos
demais projetos, oferecidos por outros autores habilitados, como deputados federais e comissões.
Veja, logo após este quadro, importante decisão do
STF sobre a forma de tramitação de projeto de lei de
iniciativa popular.

VII – nas Comissões ou em Plenário,
transformado em Comissão Geral,
poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos,
o primeiro signatário, ou quem este tiver
indicado quando da apresentação do projeto;

Essa previsão admite, portanto, o uso da palavra por
quem não seja Deputado Federal, para sustentar o
projeto:
• perante comissão técnica;
• perante o Plenário, SE transformado em Comissão
Geral.

VIII – cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, podendo, caso
contrário, ser desdobrado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania em
proposições autônomas, para tramitação
em separado;

No caso de desdobramento do projeto popular em
outros, todos os que resultem deverão ser considerados projetos de iniciativa popular.
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IX – não se rejeitará, liminarmente, projeto
de lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica
legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania escoimá-lo dos
vícios formais para sua regular tramitação;

As correções de linguagem, de linguagem técnica e de
técnica legislativa, se necessárias, deverão ser feitas
pela CCJ da Câmara dos Deputados, quando de seu
parecer.

X – a Mesa designará Deputado para exercer, em relação ao projeto de lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este Regimento ao Autor de
proposição, devendo a escolha recair sobre
quem tenha sido, com a sua anuência, previamente indicado com essa finalidade pelo
primeiro signatário do projeto.

O autor de um projeto de lei tem, na forma do RICD,
uma série de prerrogativas regimentais.
No caso de projeto de lei de iniciativa popular, essas
prerrogativas serão exercidas por Deputado Federal
indicado pela Mesa, com a concordância do primeiro
signatário da proposição.

Quanto à tramitação de projeto de lei de iniciativa popular na Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Ministro Luiz Fux, obrigou a
anulação e o total refazimento de projeto dessa natureza que compunha o pacote
das “10 medidas de combate à corrupção”, coordenado por membros do Ministério
Público em todo o País.
Esse projeto de lei (PL n. 4.850, de 2016) teve que “zerar” a tramitação, ser reautuado e reiniciar o processo legislativo.
Veja as partes mais significativas da decisão do Ministro contidas na decisão liminar
do MS n. 34.530 (os grifos são meus):
A iniciativa popular de leis é, ao lado do voto, do plebiscito e do referendo, forma de
exercício da soberania do povo no regime democrático brasileiro (art. 14, III, da
Constituição), assegurando-se, por esse mecanismo, participação direta dos cidadãos
na vida política da República. A via contemplada pela Carta Magna para a reverberação
da vontade da sociedade exige, para que se resguarde sua efetividade mínima, duas
características fundamentais do devido processo legislativo constitucional.
Em primeiro lugar, o projeto subscrito pela parcela do eleitorado definida no art. 61,
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§ 2º, da Constituição deve ser recebido pela Câmara dos Deputados como proposição
de autoria popular, vedando-se a prática comum de apropriação da autoria do
projeto por um ou mais deputados. A assunção da titularidade do projeto por parlamentar, legitimado independente para dar início ao processo legislativo, amesquinha a
magnitude democrática e constitucional da iniciativa popular, subjugando um exercício
por excelência da soberania pelos seus titulares aos meandros legislativos nem sempre
permeáveis às vozes das ruas. Nesse ponto, é relevante destacar que desde 1988 não
houve nenhum projeto sequer autuado formalmente como de iniciativa popular na Câmara dos Deputados, atestando não apenas o completo desprestígio com
que este instrumento democrático é tratado, mas também a eliminação de qualquer
efetividade das normas constitucionais que regem o tema.
Vale lembrar que a autuação do anteprojeto de iniciativa popular como se apresentado à Casa por parlamentar, tem consequências relevantes em termos procedimentais, malferindo o devido processo legislativo constitucional adequado. Conforme o art.
24, II, c, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as Comissões não podem discutir e votar projetos de lei de iniciativa popular, que seguem o rito previsto
no art. 252 do referido diploma. Deve a sessão plenária da Câmara ser transformada em Comissão Geral, sob a direção de seu Presidente, para a discussão de
projeto de lei de iniciativa popular, com a presença de orador para defendê-lo (art. 91,
h). Além disso, as proposições de iniciativa popular não são arquivadas ao final
da legislatura (art. 105, IV). Todo esse iter, formulado especialmente para assegurar
um exame de maior profundidade quanto à proposta diretamente apresentada pela sociedade, é indevidamente afastado quando parlamentares subtraem a iniciativa
do projeto, originariamente popular, e a assumem em nome próprio.
Como corolário da primeira exigência, figura uma segunda: a de que o projeto de lei
de iniciativa popular seja debatido na sua essência, interditando-se emendas e
substitutivos que desfigurem a proposta original para simular apoio público a um
texto essencialmente distinto do subscrito por milhões de eleitores. Note-se que, nos
termos do art. 57, IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Comissão, ao apreciar qualquer matéria, pode: (i) propor a sua adoção ou a sua rejeição total
ou parcial; (ii) sugerir o seu arquivamento; (iii) formular projeto dela decorrente; (iv)
dar-lhe substitutivo; e (v) apresentar emenda ou subemenda. Já o art. 191, ao tratar
do processamento da votação, dispõe que o substitutivo de Comissão tem preferência
na votação em relação ao projeto, sendo que a aprovação do primeiro torna prejudicado
o segundo (incisos II a IV). Dessa maneira, antes que seja submetido a qualquer
reflexão aprofundada na Casa legislativa, o projeto é extirpado em seu nascedouro
quando é apresentado um substitutivo por proposta de parlamentar, não sendo
sequer apreciada e rejeitada a formulação popular.
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9.2. Petições e Representação
Segundo o art. 253 do RICD:

Art. 253. As petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por
pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, ou imputados a membros da Casa, serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o
caso, desde que:
I – encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, devidamente identificadas em
formulário próprio, ou por telefone, com a identificação do autor;
II – o assunto envolva matéria de competência da Câmara dos Deputados.

Veja que os documentos referidos podem ser apresentados tanto por pessoas
físicas quanto jurídicas, e que, conforme o conteúdo do documento, este irá à decisão da Mesa, da Ouvidoria Parlamentar ou de Comissão, conforme o caso.
Ainda, agora no art. 254:

Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida mediante
o oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, de exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de
qualquer das entidades mencionadas na alínea a do inciso XII do art. 32.
§ 1º As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto no inciso I do
artigo 253, receberem parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa
serão transformadas em proposição legislativa de sua iniciativa, que será
encaminhada à Mesa para tramitação.
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§ 2º As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas ao arquivo.
§ 3º Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão de Legislação Participativa, no que couber, as disposições regimentais relativas ao trâmite dos projetos
de lei nas Comissões.
§ 4º As demais formas de participação recebidas pela Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas à Mesa para distribuição à Comissão ou Comissões
competentes para o exame do respectivo mérito, ou à Ouvidoria, conforme o caso.

O que se tem aqui difere da iniciativa popular de projeto de lei:
• no projeto de lei de iniciativa popular, o autor é o grupo de cidadãos que
o subscrevem;
• no caso de sugestões de iniciativa legislativa, uma única pessoa pode
oferecê-la, e, se aceita, tomará a forma de projeto de autoria da Comissão de
Legislação Participativa (§ 1º do art. 254).

9.3. Audiência Pública

A audiência pública é realizada por comissão que pretende, antes de tomar decisões sobre proposição que nela tramita, ouvir pessoas ou entidades que possam
trazer subsídios para essas decisões, ou, ainda, para aprofundar estudos sobre
assunto de seu interesse.
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Consta no art. 255:

Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como
para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área
de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada.

A proposta de audiência pública pode ser de qualquer dos membros da Comissão, ou ser originada em quem tenha interesse de falar perante a comissão.
Essa proposta, em qualquer dos dois casos, deve ser aprovada pela própria comissão, por maioria simples.
O RICD segue tratando este tema no art. 256:

Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a Comissão selecionará, para
serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas
ligados às entidades participantes, cabendo ao Presidente da Comissão expedir
os convites.
§ 1º Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria
objeto de exame, a Comissão procederá de forma que possibilite a audiência das
diversas correntes de opinião.
§ 2º O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá,
para tanto, de vinte minutos, prorrogáveis a juízo da Comissão, não podendo
ser aparteado.
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§ 3º Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o
Presidente da Comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar
a sua retirada do recinto.
§ 4º A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se para tal fim
tiver obtido o consentimento do Presidente da Comissão.
§ 5º Os Deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo
prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes.

Em resumo:

Convidado
expõe a matéria
em 20 minutos

Deputado interpela em três
minutos.

Quanto às vedações constantes no artigo:
• durante a exposição inicial (20 minutos, prorrogáveis), o convidado não poderá ser aparteado por deputados;
• o convidado é proibido de interpelar qualquer deputado ou qualquer dos
demais presentes.

Há outra vedação no art. 257:
Art. 257. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública os
membros de representação diplomática estrangeira.
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Finalizando, o RICD dispõe:

Art. 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, no âmbito
da Comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem.
Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças ou fornecimento de cópias aos interessados.

10. Disposições Gerais
O RICD apresenta alguns conceitos e determinações que são importantes para
a perfeita aplicação, e também algumas disposições de caráter genérico, aplicáveis
à Câmara dos Deputados.
Vamos vê-las.

10.1. Designação de Legislatura
Legislatura, nos termos constitucionais, é o período de quatro anos, que coincide com o mandato dos deputados federais (CF/1988, art. 44, parágrafo único).
As legislaturas são numeradas. Sobre a regra dessa numeração, consta no art. 279:

Art. 279. A Mesa, na designação da legislatura pelo respectivo número de ordem,
tomará por base a que se iniciou em 1826, de modo a ser mantida a continuidade histórica da instituição parlamentar do Brasil.

A legislatura de 2015-2019 é a 55ª.
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10.2. Contagem de Prazos
Muita coisa no RICD é condicionada a prazos, contados em dias ou em sessões.
Sobre a maneira de contar esses prazos, dispõe o art. 280:

Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou sessões
neste Regimento computar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou por sessões deliberativas e de debates da Câmara dos Deputados efetivamente realizadas;
os fixados por mês contam-se de data a data.
§ 1º Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o do vencimento.
§ 1º-A Considera-se sessão inicial a do dia em que ocorrer o fato ou se praticar o ato.
§ 2º Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 3º Para atender o disposto no caput, será considerado para efeito de contagem
de prazo a sessão deliberativa que ocorrer primeiro e, em não havendo, a sessão de
debates, apurando-se o quórum previsto no § 2º do art. 79, até 30 (trinta) minutos
após o horário previsto para o início da primeira sessão.
§ 4º A contagem do prazo a que se refere o § 3º será apurada uma única vez no
dia em que ocorrer a sessão ou sessões.

Vamos ver isso, esquematicamente:
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Prazo em dias

Prazo em sessões

Prazo em mês
Início de contagem

É contado em dias corridos (e não em dias úteis).
São contados em sessões deliberativas ou de debates efetivamente realizadas.
Considera-se a sessão inicial da contagem do prazo a do dia em que ocorreu o fato ou se praticou o ato que comanda o início do fluxo do prazo.
São contados de data a data (do dia do início ao dia do fim).
Não é contado o dia ou a sessão de início do curso do prazo.
O prazo só começa a ser computado no dia seguinte, ou na sessão
seguinte.

Término da contagem

O dia ou sessão no qual se encerra o prazo é considerado.

Suspensão dos prazos

Todos os prazos, quer em dias, quer em sessões, têm a contagem suspensa nos períodos de recesso parlamentar.

10.3. Momento da Prática de Atos
Quanto ao momento em que devem ser praticados os atos previstos no RICD,
estabelece o art. 281:

Art. 281. Os atos ou providências, cujos prazos se achem em fluência, devem ser
praticados durante o período de expediente normal da Câmara ou das suas sessões
ordinárias, conforme o caso.

Não se considera, por isso, feriados, finais de semana ou dias nos quais a Câmara dos Deputados não tenha funcionado, não tenha sessão ou não tenha expediente.
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10.4. Denominação de Instalações da Câmara
Por fim, há o art. 282:

Art. 282. É vedado dar denominação de pessoas vivas a qualquer das dependências ou edifícios da Câmara dos Deputados.
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EXERCÍCIOS
1. A realização de sessão fora da sede pela Câmara dos Deputados depende de
requerimento da maioria absoluta dos deputados federais.

2. Os regulamentos especiais relativos aos serviços administrativos da Câmara devem ser aprovados pelo Plenário e são considerados partes integrantes do RICD.

3. A Mesa da Câmara dos Deputados tem competência para expedir normas e
instruções complementares necessárias aos regulamentos especiais relativos aos
serviços administrativos da Câmara.

4. Entre os princípios da administração de pessoal da Câmara está a adoção de política de valorização de recursos humanos, através de programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação e da instituição do sistema de carreiras e mérito.

5. Nos termos regimentais, a direção dos serviços administrativos da Câmara dos
Deputados cabe à 1ª Secretaria.

6. A superintendência dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados cabe
à Direção-Geral.

7. Compete à Mesa decidir, conclusivamente e em grau de recurso, as matérias
referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da
Câmara dos Deputados.
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8. Compete privativamente ao Presidente da Câmara propor projeto de resolução
dispondo sobre organização administrativa da Casa, seu funcionamento, polícia e
regime jurídico de pessoal.

9. Segundo o RICD, nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos
da Câmara poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa.

10. É da competência originária do Plenário da Câmara dos Deputados conhecer e
decidir as reclamações sobre a irregularidade de serviços administrativos.

11. Nos termos regimentais, as despesas da Câmara dos Deputados serão ordenadas pelo Diretor-Geral da Casa.

12. Até 1º de março de cada ano o Presidente da Câmara deverá encaminhar ao
Tribunal de Contas da União a prestação de contas relativa ao exercício anterior.

13. Compete ao Presidente da Câmara dos Deputados aprovar a proposta orçamentária da Casa e encaminhá-la ao Poder Executivo.

14. A solicitação de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara é
da competência da Mesa da Casa.

15. A competência para decidir em primeira instância recursos contra atos do Diretor-Geral da Câmara é do Primeiro Secretário da Casa.
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16. Incumbe ao Presidente da Câmara dar posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa.

17. A abertura de sindicância ou de inquérito por crime ocorrido nas dependências
da Câmara, se o ato for atribuído a Deputado Federal, é da competência da Corregedoria Parlamentar.

18. A instauração de inquérito por crime cometido nas dependências da Câmara
dos Deputados é, em qualquer caso, atribuição do diretor de serviço de segurança.

19. No caso de inquérito instaurado pelo serviço de segurança, atuará como escrivão, nos termos regimentais, um servidor estável da Câmara dos Deputados.

20. Segundo o RICD, o policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive blocos residenciais funcionais para Deputados, compete
privativamente à Mesa, sob a suprema direção do Presidente.

21. A atividade de policiamento das instalações físicas da Câmara dos Deputados é
privativamente atribuída à Polícia Legislativa da própria Casa.

22. O ingresso no edifício principal da Câmara dos Deputados depende, entre outras exigências, do uso de crachá de identificação.

23. O RICD proíbe, sem exceções, o exercício de comércio nas dependências da
Câmara dos Deputados.
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24. A delegação de competência, nos termos do RICD, é instrumento de descentralização administrativa.

25. O Secretário-Geral da Mesa tem competência para delegação de competências.

26. Conforme o RICD, o ato de delegação de competências deverá indicar, com
precisão, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da
delegação, podendo o Diretor-Geral estar tanto na posição de delegante quanto na
de autoridade delegada.

27. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos integra a Consultoria Legislativa.

28. Por imposição regimental, a Consultoria Legislativa terá sua estrutura, atribuições e funcionamento regulados por resolução própria.

29. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos qualifica-se como órgão técnico-consultivo diretamente subordinado à Mesa.

30. Por determinação regimental, a Consultoria Legislativa terá um núcleo de assessoramento às Comissões.
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GABARITO COMENTADO

1. A realização de sessão fora da sede pela Câmara dos Deputados depende de
requerimento da maioria absoluta dos deputados federais.

Errado.
Como consta no art. 1º do RICD, depende de deliberação da Mesa, aprovada pela
maioria absoluta do Plenário.

2. Os regulamentos especiais relativos aos serviços administrativos da Câmara devem ser aprovados pelo Plenário e são considerados partes integrantes do RICD.

Certo.
Como consta no art. 262 do RICD.

3. A Mesa da Câmara dos Deputados tem competência para expedir normas e
instruções complementares necessárias aos regulamentos especiais relativos aos
serviços administrativos da Câmara.

Certo.
Isso consta no caput do art. 262.
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4. Entre os princípios da administração de pessoal da Câmara está a adoção de política de valorização de recursos humanos, através de programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação e da instituição do sistema de carreiras e mérito.

Certo.
Conteúdo do art. 262.

5. Nos termos regimentais, a direção dos serviços administrativos da Câmara dos
Deputados cabe à 1ª Secretaria.

Errado.
Segundo o art. 15 do RICD, essa competência cabe à Mesa.

6. A superintendência dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados cabe
à Direção-Geral.

Errado.
Cabe ao primeiro-secretário, como determina o art. 19.

7. Compete à Mesa decidir, conclusivamente e em grau de recurso, as matérias
referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da
Câmara dos Deputados.

Certo.
Como estabelece o art. 15 do RICD.
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8. Compete privativamente ao Presidente da Câmara propor projeto de resolução
dispondo sobre organização administrativa da Casa, seu funcionamento, polícia e
regime jurídico de pessoal.

Errado.
Essa competência, pelo art. 15, é da Mesa da Câmara, e não do Presidente.

9. Segundo o RICD, nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos
da Câmara poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa.

Certo.
Como determina o art. 263.

10. É da competência originária do Plenário da Câmara dos Deputados conhecer e
decidir as reclamações sobre a irregularidade de serviços administrativos.

Errado.
Essa competência é originária da Mesa. Se esta não adotar providências em 72
horas, a matéria poderá ser levada ao conhecimento e decisão do Plenário, como
determina o art. 264.
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11. Nos termos regimentais, as despesas da Câmara dos Deputados serão ordenadas pelo Diretor-Geral da Casa.

Certo.
Como determina o art. 265.

12. Até 1º de março de cada ano o Presidente da Câmara deverá encaminhar ao
Tribunal de Contas da União a prestação de contas relativa ao exercício anterior.

Errado.
O prazo é até 30 de junho de cada ano, como estabelece o art. 265.

13. Compete ao Presidente da Câmara dos Deputados aprovar a proposta orçamentária da Casa e encaminhá-la ao Poder Executivo.

Errado.
O art. 15 estabelece que essa é uma competência da Mesa da Câmara, e não do
Presidente.

14. A solicitação de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara é
da competência da Mesa da Casa.

Certo.
Como determina o art. 15.
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15. A competência para decidir em primeira instância recursos contra atos do Diretor-Geral da Câmara é do Primeiro Secretário da Casa.

Certo.
Como determina o art. 19.

16. Incumbe ao Presidente da Câmara dar posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa.

Errado.
Essa atribuição é do primeiro-secretário da Mesa, pelo art. 19.

17. A abertura de sindicância ou de inquérito por crime ocorrido nas dependências
da Câmara, se o ato for atribuído a Deputado Federal, é da competência da Corregedoria Parlamentar.

Certo.
Como consta no art. 268.

18. A instauração de inquérito por crime cometido nas dependências da Câmara
dos Deputados é, em qualquer caso, atribuição do diretor de serviço de segurança.

Errado.
Se o investigado for deputado, a competência é do corregedor ou do corregedor
substituto, como consta no art. 269.
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19. No caso de inquérito instaurado pelo serviço de segurança, atuará como escrivão, nos termos regimentais, um servidor estável da Câmara dos Deputados.

Certo.
Como consta no art. 269.

20. Segundo o RICD, o policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive blocos residenciais funcionais para Deputados, compete
privativamente à Mesa, sob a suprema direção do Presidente.

Certo.
Na forma do art. 270.

21. A atividade de policiamento das instalações físicas da Câmara dos Deputados é
privativamente atribuída à Polícia Legislativa da própria Casa.

Errado.
O art. 270 autoriza o uso de segurança privada contratada e de efetivos da Polícia
do Distrito Federal.

22. O ingresso no edifício principal da Câmara dos Deputados depende, entre outras exigências, do uso de crachá de identificação.

Certo.
Teor do art. 272.
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23. O RICD proíbe, sem exceções, o exercício de comércio nas dependências da
Câmara dos Deputados.

Errado.
O art. 273 admite a prática de comércio, desde que expressamente autorizada pela
Mesa.

24. A delegação de competência, nos termos do RICD, é instrumento de descentralização administrativa.

Certo.
Como estabelece o art. 274.

25. O Secretário-Geral da Mesa tem competência para delegação de competências.

Certo.
Nos termos do art. 274.

26. Conforme o RICD, o ato de delegação de competências deverá indicar, com
precisão, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da
delegação, podendo o Diretor-Geral estar tanto na posição de delegante quanto na
de autoridade delegada.

Certo.
Conteúdo do art. 274.
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27. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos integra a Consultoria Legislativa.

Certo.
Como consta no art. 275.

28. Por imposição regimental, a Consultoria Legislativa terá sua estrutura, atribuições e funcionamento regulados por resolução própria.

Certo.
Art. 275.

29. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos qualifica-se como órgão técnico-consultivo diretamente subordinado à Mesa.

Errado.
A subordinação é diretamente ao Presidente da Câmara, como consta no art. 276.

30. Por determinação regimental, a Consultoria Legislativa terá um núcleo de assessoramento às Comissões.

Certo.
Como determina o art. 278.
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