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INDICE ALPHABEriCO 
DO 

REGIMENTO INTERNO 

A 

Abertura: 
.do Congresso Nacional, art. 2" (art. 17, 

da ·Const.) art. 26; 
.das sessões da Camara, rurt. 84. 

Actas: 
das sessões publicas, arts. 71, 72, 73, 

74, 75 e 76; 
das sessões secretas, art. 127 §§ i" e 2". 

Adiamento: 
requerimento de ... , arts. 99 c WO; 
duração do requerimento .de .•• 

art. 100; 
quando é prejudicado o rcqumimento 

de •.. , al'L. 99; 
da leitura de proJccto, requerimentos, 

indicações e pareceres, art. 94; 
da materia por motivo de empate, 

art. 213; 
5i2 A 



IV 

da votaçã,o da matC(ria 'encerrada, 
art. 201; 

da votação dos pareceres das commis
sões de inquerito art. 20 § 1 o (2° 
parte) e 2o arl. 22; 

da discussí1o dos pareceres das mes
mas commissões, art. 20 § 2° e 
art. 22; 

das sessões do Congresso, arts. 2o §§ 1 o 
c 2°, e 131, 132, 133 e 131!, 

Admi.~são: 

dos interessados nos 1Jrabalhos das 
Commissões de inquerito, art. 19 
§ 20; 

dos interessados nos trabalhos das 
commissões permanentes, art. 79. 

Adopção: 

do proj ecto em 1• discussão, arts. 168 
e 169; 

do projecto em 2" discussão, arts; 170 
e 171; 

do projecto em 2• discussão, com 
emenC:as, arts. 170, 171 e 172; 

do proj ecto em 3" discussã-o, arts. 173, 
175 e 176; 

do projecto em 3" discussão, C!Offi' 
emendas; art. 175; 

de emendas ás oonclusões de parece
res, art. 165. 



v 

Advertencia: 

do Presidente aos deputados, arLs. 4.0 
ns. 11 e 12, 113 e 114; 

do Presidente aos espedudorcs arti
gos 230 e 231. 

Affirmação: 
dos deputados, art. 34. 

Ajuda .de custo: 
pagamento aos deputados .arL.. 13• 

§ 2•. 

Alteração: 
ou interrupção da ordem do dia, 

a~rts. 95, 96, 97, 98 e 99; 
ou reforma do regimento, art. 192. 

Aun ullaç ão: 
10u não rewnhecimento da validade do 

diploma do deputado, arL. 22. 
Annuncio: 

da reunião das Commissões de inque
rito, arL. 19. 

das sessões das Commissões per-ma
nentes, especiaes e mixtas, art. 78. 

Apresentação: 
do diploma, art. 16. 
de proj ectos, l!'equerimentos, indica

ções e moções, arts. 91, 92 e 93; 



VI 

de emendas ou artigos additivos em 2" 
discussão, aet. '170; 

de emendas 'ou artigos additivos em 3• 
discussão, art. 17 3; 

de emendas ás conclusões dos parece
res das Commissões de inquerito, 
arts. 20 § 2" e 21; 

de emendas ás conclusões dos pare
res das outJras Commissões, arts. 79 
e 165,. 

Apoiam-ento: 

de emendas em 2" discussão, art. 170. 
de emenda em 3" discussão, art. 173; 
de requerimentos, art. 92. 

Approvação: 

das actas das sessões publicas, arts. 87. 
e 88; 

das actas das sessões secretas, art. 127, 
§ 2"; 

de pro.jectos em 1" discussão, art. 168; 
de pnojectos em 2" discussão, arts. 171, 

215, 216 e 217; 
de projectos em 3" discussão, arts. 173, 

175, 216 e 217. 

Apuração: 

das eleiçõP-s da Mesa e das Commis
sões permanentes, art. 211. 



VII 

Artigos additivos: 

em 2" diseussão, arts. 170, 17R e 179; 
em 3" cliseussão, arts. '173, '1 78 e 179; 
augmontando a despeza c climinuindo 

a roeoita, art. 17 4.; 
delegando ao Exeeutivo attrilmições 

privativas do Congresso, art. 195 
§ 2". 

Artigos: 

de p·11ojcetos, arts. '136 e 139; 
de pareeores reeonhoeendo deputado, 

art. 19 § 6". 

Assigatura: 

das aetas das sessões, arts. 4.0 'Il. 9, 
4.5 n. 5, lt'6, 7'1 e 127 § 2"; . 

dos deeretos o resolução da Camara, 
arts. 40 n. 9, 4.5 n. 5 c lt6; 

dos titulas de nomea·(ião dos empre
gados da S'eeretaria, art. 237. 

Assistencia: 

dos interessados ás reunwes das Dom
missões do inquerito, art. '19 §§ 1.", 
2" e 3" · 

dos inter~ssados ás reuniões das outras 
Commissõcs, art. 79 § 2"; 

dos nacionacs e estrangeiros ás ses
sões da Camara, art. 229. 



Vlll 

Attribuições: 
e deveres do Presidente da Camara, 

arts. ::39, 40, !d, 42, 68, 70, 711, 85, 98, 
104, 110, 113, iH, 118, 119, 120, 122, 
121!, 125, 126, 127, 187, 191, § 4•, 
231 e 237; 

e deveres dos Vice-Presidentes, arti
gos 43 e 44; 

e deveres do 1 • Secretario, arts. 29, 45, 
48, 62, 71, 78, § 1 •, 83, 89, 90, 127, 
1.41, 16:;!, 234 e 237; 

e deveres do 2• Sec-retario, arts. 46, 49, 
87, 88 e 127; 

e deveres dos 3• e 4• Secretario, arti
gos 34 § 2•, 47, 48 e 49; 

e deveres dos supplentes dos Secre
tarias, art. 49; 

e deveres dos Presidentes das Com
missões de inquerito, arts. 17, § 2•, 
19 e 20; 

e deveres dos Presidentes das Commis
sões Permanetes, art. 78; 

e deveres dos Presidentes das Commis
sões Especiaes dos Codigos da Re
publica, arts. 78 e 191, § 5•; 

e deveres dos Presidentes das Com
missões Reunidas, arts. 78 e 80; 

e deveres dos Deputados, arts. 8, 9 
e 10. 

e deveres dos funcciona:rios da Seere
taria, arts. 236, 239 e 240. 
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c 
Camara dos Deputados: 

como se constitue, arls. 1 ", 7°, 14 e se
guintes. (Const. arts. 17, 18 e 28); 

quando ·é adiada a sua reunião, arti
gos 2°, §§ 1° e 2°, 6 n. 1, 131, 132, 
133 e 134. (Const. arts. 17, § 1° 
e 29); 

quando são prorogados os seus traba
lhos, arts. 2°, § 1 o, 128, 129 e. 130. 
( Const. art. 17); 

quando se reune extraordinariamente, 
art. 2°, § 2°, (Const. art. 48 n. 10.); 

como funcciona em sessões preparato
·rias no p·rimeiro anno da legislatura, 
art. 27, 2" parte; 

como funcciona em sessões prepara
torias nos outros annos, ar L 31; 

tempo que deve funccionar, art. zo 
(art. 17 da Const.); 

'numer-o com que funcciona, art. 84·; 
numero 'COm que delibera nas sessões 

'preparatorias, art. 22 paragrapho 
unico combinado com o art. 20 §§ 1° 
e 2°; 

numero com que delibera nas sessões 
plenas, art. 1° (Const., art. 18); 

Chamada: 
diaria dos Deputados para a abertura 

da sessão, art. 83; 



X 

dos Deputados quando nã·o ha numero 
para as votações, art. 202; 

dos Deputados para <t votação •nominal, 
art. 210. 

Godigos: 
de leis da Republica, sua discussão e 

votação, art. 19:1.. 

Convites: 
aos i:nteressados nos trabalh•os das 

•Commissões de inquerito, art. 19. 

Começo: 
das sessões diaTias, arts. 82, 83, 84; 

85 e 86. 

Commissão: 
de verificação de diplomas (dos cinco'), 

art. 17; 
.sua nomeação, art. 17; 
Especial para o processo do Preside'nto 

da Republica e sem; Minist:r>(}s, sua 
eleü;ão e func(!ões, arts. 188 e 189. 

Commissões especiaes: 

dos •codigos de leis da Republica, 
art. 191; 

sua nomea(!ão e funcções, art. 191; 
como são nomeadas, art. 56 e 57; 
sua duração, art. 61. 



XI 

Commissões de inquerito: 

eomo são sorteadas, art. 17 § 1°; 
suas funcçõc~s, art. 1.8 e seguintes; 
como são divididas por Estados, art. 18; 
sua dmação, art. 17 § 2"; 
deputados que dcllas não podem fazer 

parte, art. 17 § 3"; 
vagas que se derem, art. 17 § 3" (Se--! 

gunda parte) . 

Commissões permanentes: 

sua eleição, arts. 60 e 67; 
eleição do seu presidente, art. 77; 
substituição do presidente, 80; 
eomo se dividem, art. 54; 
suas funcções, arts. 77 a 81, 222, 223 

e 224; 
sua duração, . art. 6(}. 

Commissão de Policia: 

como é constituída, art. 58 § zo; 
como é eleita, arts. 611, 65 e 66. 

Commissões geraes: 

como se constituem, arts. 5'1, 52 e 53; 
corno 1funceionam, .arts, 51, 52 e 53. 

Commissões mixtas: 

como se constituem, art. 55; 
sua duração, art. 61. 



XII 

Commissões reunidas: 

a quem cabe a presiclcncia, art. 80 
;paragrapho unko. 

Commissão de Tomada de Contas: 
· o que lhe incumbe, art. 63. 

Gommunicação: 

da existencía de numero para a in
stallação do Congresso, art. 26, '1 a 
parte· 

de faltá de numero para a installação 
do Congresso, art. 26, 2" parte; 

de vaga por morte do deputado, ar~ 
tigo 29; 

de vaga por qualquer outro motivo, 
art. 29. 

Compromisso: 

dos deputados no acto da posse, art. 34. 

Comparecimento: 

dos deputados; 
ás sessões prepara to rias no 1 o anno da 

legislatura, art. 27; 
ás sessões preparatorias nos dois outros 

annos da legislatura, arts. 27 e 33; 
ás sessões diarias, arts. 2.26 e 227; 
ás sessões extraordinarias. arts. 31, 

226 e 227. 



XIII 

·qpmpetencia: 
privativa da Camara, art. 4°. n. I; 
da Camara conjunciamente com o Se

nado, art. 4o n. II; 
cumulativamente com o Poder Exe

cutivo, art. 5°. 

(onclusão: 
:Ie pareceres sobre eleições, arts. 19 

§. 6°, e 24 . 

.~Íonferencias: 
das commissões de inquerito, art. 19 

§ 30. 

~nstituição da Mesa: 
em sessões prepara to rias no i o anno da 

legislatura, arts. 14 e 15; 
em sessões preparatorias nos dois 

outros annos da legislatura, art. 32; 
nas convocações extraordinarias, ar

tigo 32; 
nas sessões ordinarias, arts. 64, 65 e 

66. 

l)ontestantes: 
pra·so a que têm direito, art. 17 § 4°, 

llontestados: 
prazo a que têm direito, art. 17 § 4° e 

6o, 



XIV 

D 

Debates: 
dos intrreBsados nas eleições, art. 19, 

§§ 2• e 3"; 
ordem dos ... arts. 102, 103, 1.04 e 105; 
redacção dos ... art. 241. 

Decisão: 
das questões de ordem, art. 187. 

Declaração: 

de voto, art. 74. 
Deliberação: 

projecto julgado objecto de, arts. 141 
e 142. 

Delicto: 
(lommettido no edifício da Camara, 

art. 233. 
Deputados: 

1Como são eleitos, art. 7", (Const. ar
tigo 28 paragrapho unico); 

(lOmo são reconhecidos, arts. :14 a 25; 
o que lhes é vedado 1'azer, arts. 8, 9 

e 1.0, (Const. art. 23); 
:não podem ser presos nem processado<:; 

,criminalmente sem licença da Ca
mara, salvo caso de flagrante de
licto, art. 12, (Const. art. 20); 



XV 

são inviolavcis no exercício de suas 
funcções, art. 11, (Const. arl. 19) · 

são incompatíveis para o cxercicio dé 
qualquer outra funcção durante as 
sessões, ar L. 1 O, ( Const. arl. 25) ; 

.tem direito a um subsidio, arL. 13 
§ 1 o, ( ConsL. ar L. 22) ; 

recebem ajuda de 1custo, arL. 13 § 2°, 
(Const. art. 22); 

não podem fazer parte da commissão 
de inquerito que julgar das eleições 
realizadas no Estado que represen-· 
tam, art. 17 § 3o; 

não podem fazer parte de mais de uma 
Commissão permanente, arL. 59; 

numero de vezes que podem falar nas 
discussões dos projectos, art. 115; 

quando falam para uma explicação 
pessoal, ar L. 116; 

quando falam pela ordem, art. 117; 
quando falam para fundamentar pro

jectos, requerimentos c indicações, 
ar L. 91; 

quando falam para requerer urgencia, 
arL. 96; 

quando podem ser interrompidos, 
achando-se na tribuna, arts. 98 c 219; 
,devem <Communicar o seu não compa-

recimento ás sessões, ar L. 227; 
quando pedirem licença, art. 228; 
como são chamados a ordem, arts. 40 

ns. 11, 12, 113 e 114; 
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quando são convidados a sahir do re
ICinto, art. 40 n. 12; 

quando são mandados sentar, art. 114. 

Desempate: 

da votação, art. 213; 
da eleição do Presidente e Vice-Presi

dentes da Camara, art. 65. 

Designação: 

do lagar !para a installação do Con
gresso, art. 26. 

Deveres: 

e attribuições do Presidente da Ca
mara, arts. 39, 40, 41, 42, 68; 70, 73, 
85, 89, 98, 104, 110, 118, 1!19, 120, 
122, 124, 125, 126, 127, 187, 23t e 
237; 

:e attribuições dos Vice-Presidentes, 
arts. 43 e 44; 

e attribuições do 1 o Secretario, arts. 29, 
45, 48, 62, 71, 78 § 1°, 83, 89, 90, 
94, 127, 141, 163, 234 e 237. 

e attribuições do 2" secretario, arts. 46, 
48, 49, 87, 88 e 127; 

e attribuições dos 3° e 4° secretarias, 
arts. 34, § 2°, 47, .48 e ,49; 

e attribuições dos supplentes de se
cretarias, art. 49. 



XVII 

Dia: 

da abertura do Congresso Nacional, 
art. 2° (Const., art. 17); 

da primeira sessão preparatoria da Ca
mara no primeiro anno da Legisla
tura, art. 14.; 

nos outros dois annos, art. 31. 
'Dias: 

em ,que deve ·haver sessão, .art. 82. 
Diplomas: 

o que se entende por diploma, art. 16, 
paragrapho unico. 

Director da Secretaria: 

suas attribuições e deveres, arts. 239 
e 240. 

Discussão: 

de requerimentos, arts. 92. e 93; 
de indicações, art. 164. 
De projectos: 
em 1 o turno, arts. 167 e 1168; 
em 2° turno, arts. 170 e 171; 
em 3° turno, arts. 173, 17 4 e 175; 
de emendas ou ·artigos additivos, ar

tigo 179; 
de emendas do Senado, art. 181; 
ela materia da ordem do dia não ,ha

vendo numero .para as votações, ar
tigo 200, 2' parte; 



XVIII 

da maleria :cuja vota~~ão ficou empa
tada, art. 213 ; 

da materia encerrada ua legislatma an
terior, art. 177; 

dos proj ectos de leis annuas, arts. 121 
.e 193 e seguintes; 

de pareceres annullantlo diplomas, ar
tigo 22; 

de pareceres sobre eleições, com voto 
.em separado ou emenda, arts. 20, 
§ 2°, e 21; 

dos proj e c tos do Senado, art. 166: 
de i))referen:cia entre projectos sob::e o 

mesmo assumpto, art. 186; 
de proposta do governo, art. 165; 
de redacções, art. 176. 

Discurso: 

escripto, art. 111; 
:par.a fundamentar projectos, indica

ções, requerimentos e moções, arti
gos 9í e 150; 

para requerer urgencia, art. 96; 
para explicação pessoal, art. H6; 
para requerer a inclusão de ,qualquer 

materia em ordem do dia, art. 119; 
para requerer prorogação da hora da 

sessão, art. 122; 
sua duração ,nas discussões ,que se fa

zem por artigos, art. 115; 
quando póde ser interrompido, arts. 98 

e 219; 



XIX 

expressões que não podem ser usadas 
em ... , art. 10, ns. 11 e 15. 

Dispensa: 
de impressã.o do proj e.cto, art. 1 ~ 6; 
de impressão de redacção, arts. 176, 

2" parte, e 91, lettra b; 
de intersticio para a discussão, artigos 

180 e 91, lettra b; 
de logar nas eommissões, art. 91, let

tra b, 2" parte; 
de logar na Mesa, art. 91, lettra · b, 

2" parte; 
de funccionarios da Secretaria ,artigos 

235 e 2H, paragrapho unico. 
Distribuição: 

de avulsos dos projectos, arts. 45, § 7•, 
144, 191, § 1•, e 225; 

de avulsos dos orçamentos, arts. 195 e 
196• 

de avtilsos dos pareceres, arts. 188, §§ 3• 
e 7•, e 225. 

Divisão da ordem do dia: 
em duas pa·rtes, art. 118. 

Duas sessões: 
diarias, art. 82. 

Duração: 
da Mesa, art. 36; 
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XX 

cia Mesa nas sessões preparatorias do 
i o anno da Legislatura, art. 15, pa
grarapho uni:co; 

das Commissões permanentes, art. 60 ;' 
das Commissões especiaes, art. 61; 
dás Commissões mixtas, art. 61; 
das Commissões de inquerito, art. i 7, 

§ 2•; 
dos debates no seio das Commissões de 

inquerito, art. i9, § 3•; 
elas ses~ões diarias ela Camara, arts. 82 
·e 86; 

das sessõ·es preparatorias no i o anno 
da Legislatura, art. i4; 

das sessões preparatorias 'llOS outros 
dois annos da Legislatura e nas con
yocações e:xtraorclinarias, arts. 3i e 
53' 

da leitura dos projectos. pareceres, re
querimentos, incliccações e moções, 
art. 9i; 

elos discursos nas discussões que se 
fazem por artigos, art. 1:15, 2" parte; 

dos dis:cursos para explicação pessoal, 
art. 116; 

dos discursos para encaminhar a vota
ção, art. 221. 

E 
Eleição: 

de Deputado, art. 7°; 
da Mesa, arts. 3°, 61, 65 e 66; 



XXI 

das Commi ssões permanentes, art. 67; 
do ,Presidente das Commissões perma

nentes, art. 77; 
do 'Presidente das Comroissões de in

querito, art. 17, § z·; 
das Commissões espcciacs para o pro

tcesso do Presidente da Republica e 
seus ministros, art. 185; § 1 o 

Emendas: 

ás actas das sessões, art. 88; 
seu apoiamento em 2", art. 170; 
seu apoiamento em 3\ art. 173; 
ou artigos additivos ampliando a ma-

teria do proj ccto, art. 179; . 
ou artigos additivos que não tenham 

relação immediata com a ma teria. do 
projecto, art. 178; · 

creando ou augmentando a despeza. ou 
diminuindo a receita arts. 174 c 196, 
paragrapho unico; . 

com tcaracter de proposições princi
paes, art. 195, § 1 o; 

creando ou supprimindo serviços ou 
repartições publi:cas, art. 195, § 1 o; 

augmentando ordenados ou converten
do em ordenado parte ou toda a gra
tificação fixada em leis especiaes, 
art. 195, § 1 o; 

revogando leis que não tenham relação 
com a materia dos orçamentos ou das 
finanças publicas, ar L Hl5, § 1 o; 



XXII 

augmentando a dcspeza ou dimiuindo 
a receita, aos oJ•çamcmtos em 3" dis
cusRão, art. 196, § 1 o; 

que não podem ser apresentadas e não 
devem ser aoceitas pela Mesa. artigo 
195, § 2°; 

do Senado aos proj e c tos da C amara, 
art. 181; 

do Senado aos projectos de .orçmmentos 
nos ultimos oito dias de sessão, ar
tigo 197; 

substitutivas do Senado aos proj ectos 
da Camara, art. 218; 

substitutivas da Camara aos projectos 
do Senado, art. 218; 

que têm prioridade na votação, artigos 
216 e 2'17; 

·á redacção 'final dos proj ectos, artigo 
176; 

perante ás commissões permanentes. 
art. 79; 

perante ás Commissões de inqueríto, 
art. 21. 

Empate: 

na eleição do Presidente, art. 65; 
nas votações, a:rt. 213. 

Empregados: 

da Secretaria da Camara, arts. 234, e 
241; 



XXIH 

como são nomeados, arts. 235 e 241 pa
ragrapho uni co; 

como sã<O dispensados, arts. 235 e 2H 
lJaragrap'ho uni co. 

Encerramento: 

da discussão a requerimento de qual
quer Deputado, arts. 203 e 204; 

da discussão por falta de .oradores, 
art. 201; 

da sessão diaria, art. 124. 

Entrega: 

de diplomas, art. 16. 

Esclarecimentos: 

sobre as actas das sessões, art. 88. 

8spectadores: 

das sessões, art. 229; 
que perturbarem a sessão, art. 230. 

'txoesso: 

ou delicto commettido por Deputado 
dentro do edUicio da Cama1·a, ~r·
tigo 232. 

Expediente: 

sua leitura, art. 89; 
'é impwflogavel a hora do expediente, 

arts. 82, § 1", e 87. 
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Explicação: 
pessoal, art. 116. 

Exposições: 
escriptas a1'Jresenladas ás Commissões 

de inquerito, art. 20; · 
escriptas apresentadas ás Commissões 

permanentes, art. 79; 
dos intersessados nas questões que se 

debaterem perante as Commissões, 
art. 79 .. 

F 
F aliar: 

no expediente, àrt. ·91; 
na •ordem do dia, art. .94; 
para fundamentar requerimentos, -pro

·jectos, indicações e moções, arts. 91 
e 150; 

pela ordem, art. 117; 
para encaminhar a votação, arts. 185 
e 221; 
para uma explicação pessoal, art. 116; 
fóra da ordem, art. 114; · 
para propôr urgencia, art. 96; 
contra o vencido, art. 109; 
sem ter tido obtido a palavra, art. 11 O; 
em sentido contrario ás decisões da 

C amara, art. 109; 
sentado, art. 101; 
prioridade no ... ) arts. 102, 103, 104 

e 105. 
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Falta: 
de ordem nas sessões, arts. 113, 114, 

230 e 231; 
de numero para a installação do Con

gresso, art. 26, 2• parte; 
de numeró para a abeTtura das ses

sões, art. 85; 
de num e Do para as v-otações, art. 202; 
de um membro nas Commissões per

manentes, art. 69; 
de um membro nas Commissões de 

inqueriLo, art. 17, § 3•. 

Fim: 
do expediente, art. 94; 
da urdem do dia, art. 118; 
da sessão, arts. 118 e 124. 

Fórmulas: 
de -compromisso do Deputado, art. 34; 
das Commissões pedirem informações, 

arts. 62, 93 e 163, § 1 •; 
· de propôr urg~ncia, arts. 96 e 98; 
de propôr adiamento, arts. 99 e 100; 
de pTopôr o encerramento da dis

cussão, art. 202; 
das Commissões pedirem audiencia de 

outras Commissões, art. 163, § 1 •; 
para a votação nominal, art. 209; 
para a votação symbolica, arts. 207. 

e 208; 
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para a verificação ou rectificação da 
votação, art. 208; 

dos proj ectos de leis ou resoluções, 
arts. 137, 138, 139 e 140; 

da accusação ao Presidente da Repu
blica e seus Ministros, art. 188, 
§ 7". 

G 

Galerias: 
·não podem dar signal de apprÇ>vação 

ou reprovação, art. 229. 

Governo: 
a inspecção da Camara !llO intervall(} 

das sessões, art. 238. 

H 

Horas: 
da abertura· das sessões preparatorias, 

arts. 111 e 27 (12 horas); 
da abertura das sessões diarias, ar-

tigo 82, (13 horas); 
do expediente, art. 82; 
da duração das sessões diaria5, art. 82; 
de findar as sessões, art. 118; 
das sessões das Commissões de inque

rito, art. 19; 



xxvn 

das sessões das ;Gommissões perma
nentes, art. 78; 

em que deve ser feita a chamada dos 
Deputados, art. 83; 

como se contam as horas das sessões 
diarias, ar·l. 82 e 86. 

I 
Imm unidades: 

dos Deputados, art. 12°. 
Impedimento: 

do Deputado em sessões preparatorias. 
do 1" anno da Legislatura, art. 28; 

dos membros das Commissões de in
querito, art. 17, § 3°; 

dos membros das Commissões perma
nentes, art. 78. 

Impressão: 
dos documentos apresentados ás Com

missões de inquerito, art. 20; 
dos documentos apresentados ás de

mais Commissões art. 79, § 1 o; 
dos documentos apresentados pelos 

Deputados, artigo 91, paragrapho 
untco, lettra a; 

das exposições apresentadas pelas par
tes, art. 79; 

da redacção final dos projectos e sua 
dispensa, art. 176; 

em avulso dos projectos, art. 144; 
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em avulso dos pareceres das Cortunis
sões de inquerito, art. 225. 

Incompatibilidade: 
de Deputados, arts. s•, g• e 10, (Cont.,. 

art. 25); I 

de Deputados nas Commissões, arti
go 17, § 3"; 

do Presidente, arts. 41 e 42; 
dos Secretarias, art. 42. 

Indicações: 
quando e como são apresentadas, ar

tigos 91, 148 e 150; 
teem apenas uma discussão, art. 164. 

Iniciativa: 
da Camara, art. 6", 

Informações: 

solicitadas pelas Commissões, art. 62; 
pela Camara a requerimento do Depu-

tado, art. 93., · 

Ingresso: 
no recinto das sessões, art. 229; 
nas galerias, art. 229. 

Inspecção: 

e direcção da Camara no intervallo da~ 
sessões, art. 238. 
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Interessados: 
no inqueri to sobre as eleições, art. 19; 
quando ·podem tomar parte nos traba

lhos das Commissões permanentes, 
art. 79. 

Interstício: 
entre as discussões dos projectos, ar

tigo 180. 

Intervallo: 
das sessões, art. 238. 

Inversão: 
da ordem do dia, arts. 95, 96 e 97. 

L 

Leitura: 
das actas das sessões publicas, arti-; 

gos 46, 87 e 88; 
das actas das sessões secretas, art. 127, 

§ 2•; . . . . 
do expediente, arts. 45, 89 e 90; 
du::~ pareceres, proj ectos, requerimentos, 

indicações e moções, arts. 45, 91, 
9·4, 141, 148, §§ 3• e 7•, e 225; 

de emendas, arts. 1170 e 173; 
de discursos escriptos, art. 111; 
de redacções, art. 176. 
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Levantamento: 
ou suspensão da sessão por motivo de 

pezar ou regosijo pubJi.co, art. 91, 
pal'agrapho untco, lettra a; 

ou suspensão da sessão por falta de 
ordem, arts. 4.0, n. 6, e !113. 

Licenças: 

aos Deputados, art. 228; 
requeridas á Camara por funccionarios, 

art. 162. 
Lista: 

dos Deputados legitimamente diplo~ 
ma dos, art. 17; 

dos Deputados cujos diplomas não re
vestem ás condições legaes, art. 17 ., 

M 
Manifestação: 

dos espectadores, art. 229. 
Maioria: 

absoluta da Camara, art. 1•. 
Materias: 

em debate, arts. 114 e 185; 
em votação, art. 185, ultima parte; 
cuja discussão ficou encerrada na Le-

gislatura anterior, art. 177; 
que devem ir ás Commissões. arti-

go 222; · 



vencidas, art. 109; 
urgen tos, art. 160. 

Membros: 
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das_ Commissões permanentes, sua elei
çao, art. 67; 

dos que não concordam com as con
clusões dos parecere~ art. 224: · 

das Commissões especiaes, como são 
nomeados, arts. 56 e 191, § 4"; 

das Commissões mixtas, como são no
meados, art. 55; 

das Commissões de inquerito, como são 
sorteados, arts. 17, § 1 •. 

Met"nodo: 
de dirigir a discussão, art. 185, in par

te; 
de dirigir a votação, art. 185, 2" par

te; 
da votação nominal, arts. 157 e 209; 
da votação por escrutínio secreto, ar

tigo 211; 
da votação symbolica, arts. 207 c 208. 

Mesa: 
das sessões prcparatorias no 1 • anno 

da Legislatura, arts. 11! e 15; 
das sessões preparatorias nos outros 

annos, art. 32; 
das sessões ordinarias, art. 36; 
das sessões extraordinarias, art. 32. 
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Moções: 

como são recebidas, art. 93. 
Modo: 

porque devem proceder as Comm'is
sões: de inquerito, arts. 19 e 20; 

as permanentes arts. 77 a 81 e 222 a 
224; 

as especiaes de 'codigos e leis da Repu-
blica, art. 191; . 

a especial para o processo do Presi
dente da Republica e seus mini.~t!'os, 
art. 188; 

de requerer sessão secreta, art. 125; 
de proceder sobre as deliberações to..:. 

madas em sPssão secreta, art. 127, 
§ f•; 

de começar a discussão de qualquer 
materià, arts. 162, 163, 1164 e 165. 

N 
Negoeios: 

particulares (requerimentos sobre ... ) 
serão sempre decididos por votação 
symbolica, art. 212; 

Nomeação: 
de Commisões · especiaes e mixtas, 

arts. 68 e .191, § 4•; 
de substitutos para os membros das 

Commissões permanentes, art. 69; 
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dos funccionarios da Secretaria, arti
gos 235 e 241, paragrapho unico. 

Numero: 

de Deputados vara. a installação do 
Congresso, art. 26; 

de Deputados para o funccionamento 
da Camara nas sessões preparato
rias do 1 o anno da Legislatura, ar
tigo 27; 

de Deputados para a abertura das ses
sões diarias, art. 84; 

de Deputados para as votações dos 
pareceres sobre verificação de po
deres no primeiro anno da Legisla
tura, art. 22; 

de Deputados para a votação nas ses
sões diarias, art. 1 o; 

de Deputados para o apoiamento de 
· emendas em 2' discussão, art. 170; 

de Deputados para o apoiamento de 
emendas em .3" discussão, art. 173; 

de Deputados para o apoiamento dos 
requerimentos, art. 92; 

de membros das Commissões de in-
querito, art. 17, § 1 o; · · 

de membros das Commissões perma
nentes, art. 58; 

de membros das Commissões mixtas, 
art. 58, § 1 •; 

de membros das Commissões espe
·ciaes, arts. 58, § 1 •, 188, § 1 •, e 191, 
§ 30; 
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o 
Officiaes: 

da Secretaria, seu numero, nomeação 
e dispensa, arts. 23'1, :235 e 236. 

Officios: 
do Poder Executivo e do Senado, sua 

leitura, art. 89. 
Orçamentos: 

sua elaboraçao no seio da Commissão 
de Finanças, arts. 193, 194 e 195; 

sua distribuição em avulsos, art. 195 
e 196; 

sua inclusão na ordem do dia, art. 195; 
prefe-rencia na discussão e votação, ar·· 

tigD 121; 
disposições que não podem conter, ar

tigo 195, §§ 1• e 2~; 
emendas em 2• discussão, parecer, sua 

discussão e votação, art. 195, §§ 3", 
4" e 5"; 

redacção da 2• para 3" discussão, ar
. tigo 195, § 5"; 
~mendas em. 3" discussão, parecer, ar

tigo 196, parag1·apho unico; 
sua discussão e votação, art. 195, §§ 3" 

e 4"; 
emendas ,que não podem ser apresen

tadas tanto em 2" como em 3" dis
cussão, art. 195, § 2"; 
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emendas que não podem ser apresen
tadas nem a:cceitas pela Mesa em 
3" discussão, art. 195, § 2". 

Ordem do dia: 
como é organizada, arts. 118 e 120; 
nella póde ser incluido .qualquer pro

jedo lembrado por Deputado, arti
go 119; 

sua inversão, art. 95; 
sua divisã·o em duas partes, art. 118. 

Orgão da Camara: 

é o .Presidente, art. 39. 

p 

Pareceres; 
sobre verificaçiw de poderes, sua vo

tação, art. 19, § 6", art. 20, §§ 2" e 
4", arts. 22 e 24; 

sobre verificação de poderes, adia
mento da votação, art. 20, § 1 •, ar
tigo 22; 

annullando diplomas, a:rt. 22; 
sobre verificação de poderes, com voto 

em se!) arado c emenda, art. 20, § z•; 
das Commissões, •Concluindo por pedir 

audie.ncia de outra Commissão, ar
tigo 163, § 1"; 

sobre pro.iectos ou emendas do Senado, 
art. 163, § 2'; 

5iZ c-
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sobre indicações, sua discussão, arti
go 164; 

de ·Commissões, prazo para a sua apre
sentação, art. 115; 

das Commissões, como voto em sepa- · 
rado, art. 224. 

Participação: 
ao Congresso c ao Senado do numero 

de Deputados reconhecidos ou pre
sentes, arts. 26 e 31. 

Pedido: 
de infnrmações pelas Commissõcs,' ar-

tigo 62; . 
de publicação no Diario do Congresso 

das informações do governo, •repre
sentações, petições e .quaesquer do-· 
cumentos, art. 91, paragrapl:o unico, 
lettra a; 

de :prorogação da hora da sessão, ar
tigos 91, paragrapho unico, lettra a, 
e 122; 

de levantamento da sessão por motivo 
de pezar ou Tegosijo publico, art. IH, 
paragrapho unico, lettra A; 

de dispensa de interstício da discussão 
· de qualquer projecto, art. 91, para

grapho uni co, lettra B; 
de dispensa de impressão da redacção 

final ·de qualquer proj ecto, art. 91, 
pa_ragrapho uni:co, lettra B; 
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da disprnsa de qual><:juer logar na Mesa 
ou nas Commissões, art. 91, para
grap'lw uni,co, lettra n. 

Perda: 
do mandato de Deputado, arts. go, pa

ragrapho unico, c 20. 

Prazo: 
para as Commissões apresentarem pa

recer sobre os assumptos submetti
dos ao seu estudo; art. 145; 

aos coutcstantrs paea examinarem as 
actas c paveis eleitoracs,. art. 17, 
§ /1 o; 

aos contestadoR para contraporem ar
gumentos e ,provas aos contestantes, 
art. 17, §§ 4° e 6°; 

commum a cada grupo .de contestantes 
e :contestados, art. 17, § 7''; 

ao membro ou membros ele uma Com
missão divergentes ao pal'eéer da 
maioria, para redigir o seu voto em 
separado, arl.. :!2.1. 

Preenchimento: 
de Yaga em qual,quer Cornmissão, ar

tigo G\J; 
da vaga do Deputado, art. 29. 

Preferencia: 
na discussão e votação das leis anmras, 

art. 121; 
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na i nf>cripção dos oradores, art. t 02; 
no debate entre oradores, arts. 9Jl e 

H!:3; 
do Deputado autoT do projeclo, indi

eação ou requerimento, ou relator 
ue Commissão, art. '105; 

entre dous ou mais projectos, sua dis
cussão, art. 192; 

entre .requerimento de adiamento, ar-
tigo tOO; 

na votação das emendas, art. 215; 
na votação dos substitutivos, art. 2'16; 
para responder, art. '183. 

Presidencia: 

da Camara, al'ls. 14, 32, 39, 110, H 
e ft2· 

das Co~nmissões permanentes, art. 77; 
das Commissões reunidas, art. 80, pa

ragrapho uni co; 
·das Commissões geraes, art. 153; 
das Commissões de inque·rito, art. '19, 

§ ')O o 

da ca:nal'a em sessões preparatorias 
no 'i" anno da Legislatura, art. H; 

da Camat·a em sessões pre.paratorias 
nos üU tros dous annos, art. 32; 
nas sessões Pxtraordinarias, art. 3'> 

Primeira: 
Commissão de inquerito, art. 18; 
discussão de qualquer projecto, artigo 

115. 
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Primeiro: 
secretario, art. 45. 

Prioridade: 
na discussão e votação das leis annuas. 

art. 121; 
na votação das emendas suppressivas, 

arl. 216; 
na votação das emendas restrictivas da 

despeza, art. 216; 
na votação, art. 20.0. 

Procedimento: 

do Presidente qua·rrdo houver falta de 
·ordem, arts. 40, ·ns. 11 e 12, 113 1 i~ 
230, 231 c 232 . 

.r?roclamação: 
do Deputado, art. 25. 

Prohibição: 
de f aliar sobre o vencido, art. 109; 
das galerias se manifestal'cm, art. 22\l. 

Projectos: 
sua fundame:ntação, art. 91; 
de inicialiva do Deputado, art. 1'd; 
de iniciativa das Commissões, arL '147; 
como e quando é julgado objecLo· de de-

liberação, art. 142; 
de leis annuas, ai'ts. 121, i !J3, 194 e 

196. 



de prorogação ~m sessão legislativa, 
art. 160; 

do Senado, arls .· U.3 e 1·56 (.Const., 
ül'Í. 39) ; 

do Senado adoptado pela Camara, ar
tigo 153. (Const., art. 39); 

do Senado emendado pela Camara, 
art. 156. (·Const., art. 39, § 1 °) ; 

da Camal'a emendado pelo Senado, 
art. 15ft; 

da manutenção das emendas por dous. 
terços, •n,o· Senado e na Camara, 
arts. 155 e 156; 

sanccionado, art. 155; 
l'rj e i tados ou não sanccionados, arti-

gos 157, 158 e 159; 
com uma discussão, art. 162; 
com duas discussões, art. 166; 
com tres discussões, art. 162; 
de adiamento do Cüngresso, arts. 131, 

132, 133 e 134. 
do parecer, art. 20, § 1 o, art. 22. 

·Prorogação: 
das sessões do Congresso, arts. 128, 

129 e 130; 
da hora da sessão, art. 122 e 123. 

Publicação: 
de parecer sobre eleições, art. 20; 
de exposições e documentos sobre elei

ções, art. 20; 
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de inf.ormacões do Governo, peti
·cões, requerimentos e quaesquer do

cumentos, ·art. 91, paragrapho unieo, 
lettra a; 

de 'exporsições e~rtptas apresetntadas 
lás Oommissões, art. 79; · 

dos ao tos da Camara, art. 76; 
dos annaes, art. 76. 

Q 
Quarta: 

Commissão de inquerito, art. 18. 
Questões: 

de ordem, art. 187; 
de precedencia para fallar, arts. 103 

e 104; 
incidentes, arts. 91, paragrapho unioo, 

lettra c, e 93. 
Quinta: 

Commissão. de inquerito, art. 18 .. 

R 
Recebimento: 

de diplomas, art./ 16; 
de Deputado, art. 34, § 2"; 
de ajuda de custo, art. 13, § 2"; 
de subsidio, art. 13, § 1•. 
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Reconhecimento: 

·de llt->putados, art. 14 e seguintes; 
de Deputados prefer·e a todos os as-

sumptos, aTt. 121; 
de Deputados, adiamento da discussão 
do parecer, art. 20, § 2", art. 22; 
de Deputados, adiamento da votacão 

do par·ecer, art. 20 § 1 ", art. 22. 

Rectificação: 

de diseur&os, art. 116, ultima parte; 
de yotação, art. 208. 

Redacção: 

dos projectos, a:rt. 172; 
dos orcamentos, art. 195, § 5•; 
de Pme.ndas destacadas, art. 179; 
final. art. 176. 

Reforma: 

do regimento, art. 192; 
da Constituição, :trt. 161. 

Regimento: 
sua reforma, art. 192. 

Regras: 

pam a votação, arts. 206 a 212; 
a ·observar na organizacão dos proje

tos, arts. 136 a 139; 
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que. o Deputado deve observar quando 
tiver de ,fallar, arts. 101 a 109, 111, 
115, 116 e 117. 

Rejeição: 
de projectos, arts. 141, 169 e 171; 
de emendas do Senado a projectos da 

Camara, art. 155, (Const., art. 39.) 

Relação: 
dos Deputados que pedirem a pala

vra, art. 103; 
dos diplomas, art. 1·6. 

Relatorios: 
das Commissões permanentes, art. 78, 

§ 20; 
das Commissões de inquerito, art. 19, 

§§ 4° e 5°. 

Remessa: 

dos projectos ás Commissões, arts. 90 
e 142; 

de pro,jectos com ou sem emendas á 
Commissão de Redacção, art. 176; 

de emendas destacadas .á, Commissão 
para terem redacr;ão especial, ar
tigo 179. 

Renuncia: 

do mandato, art. 30. 
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Replica: 
prioridade na ... , art. i83. 

Requerimentos: 
seu apoiamento, discussão e votação, 

art. 92; (verbaes), arts. 9i, para
grapho unico, a e b, e 203; 

escriptos, art. 9i, paragrapho unico, 
lettra c; 

de urgencia, arts. 95, 96, 97 e 98; 
de adiamento, arts. 99 e iOO; 
de encerramento, arts. 203 e 204; 
de prorogação da hora, arts. i22 e i23; 
para sessões secretas, arts. Si, para-

grapho unico, e 125; 
para sessões extraordinarias, art. 93; 
para votação nominal, art. 209; 
para sessões nocturnas, art. 82; 
de levantamento da sessão, art. 91, 

lettra a; ' 
sobre negocias de interesse particular, 

art. 212. 
Retirada: 

do Deputado durante a sessão, art. 226. 

s 

Secretaria: 
da ,camara, arts. 234, 235, 236, 237, 

238, 239, 240 , e 241 . 
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Secretarias: 

suas attribuicões e deveres, arts. -15 a 
49. 

Segunda: 

commissão de inquerito, art. i8. 
Sessão: 

ordinaria ou extraordinaria, arts. 36, 
37, 82 e 1124. 

Se'!lsões: 

dás Commissões de inquerito, arts. i9, 
20 e 2i; 

das Commissões permanentes, arts. 68 
a 8i; 

duas no mesmo dia, art. 82; 
de cinco horas, art. 82, § i•; 
secretas, arts. i25, i26 e i27; 
preparatorias no 11" anno da legisla-

tura, arts. 14, i5, i6 e i7; 
preparatorias nos .dois outros annos e 

nas convocações extraordinarias, ar
tigos 31 e 33; 

nocturnas, art. 82. 
Subsidio: 

dos Deputados, art. i3, § i•. 
Substituição: 

dos membros da Mesa, arts. 38, 43, 48 
e 49; 
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dos membros das Commissões de in
querito, arts. i 7, § 3", e 35; 

dos membros das Commissões perma
nentes, especiaes e mixtas, art. 69; 

das Commissões de inquerito, art. 35, 
paragrapho uni co. 

Suspensão: 
das sessões por motivo de pesar ou 

regosijo publi·co, art. 91, paragrapho 
unico; 

da sessão por falta de ordem, arts. 110, 
H3 e 231. 

Sexta: 
Commissão de Inquerito, art. 18. 

T 

Tempo: 
de adiamento, art. 100; 
que duram as sessões da Camara, ar

tigo 2". 

Terceira: 

Commissão de Inquerito, art. 18. 

Thesoureiro: 
das quantias votadas para a Secreta

ria da C amara, art. 230. 
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Trabalhos: 
das Commissões, art: 120. 

Tratamento: 
dos Deputados nas sessões, arts. 106 

e 107. 
Tribunas: 

para Senadores, senhoras, diplomatas, 
art. 229. 

u 
Urgencia: 

para interromper a ordem do dia, ar
tigo 97; 

para tratar de assumpto que entenda 
com a segurança nacional, art. 98; 

:para discussão e votação dos projectos 
iniciados por proposta do governo, 
art. 121. 

v 
Vagas: 

na Cama r a, art. 29; 
em qualquer Commissão, art. 69. 

Verificação: 

de diplomas, art. 17; 
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de poderes, arts. 14 e seguintes; 
de votação, art.· 208. 

Vezes: 
que o Deputado póde falar, arts. 115, 

116e117. 
Vice-presidentes: 

suas attribuições, arts. 43 e 44. 
Vista: 

aos contestantes, art. 17, §§ 4o e 5°; 
aos contestados, art. 17, §§ 4° e 6°; 
aos membros da Commissão, art. 224. 

Votação: 
adiada para a sessão seguinte, art. 201; 
como deve ter logar, arts. 206, 207, 

208, 209, 211 O e 211; 
de emendas que teem preferencia, 216; 
de substitutivos, art. 216 e 218; 
em 2" discussão, arts. 171 e 215; 
em 3" dis-cussão, art. 175; 
dos orçamentos, arts. 195 e 196; 
de redacções finaes, art. 17 6; 
do ma terias não discutidas, art. 184; 
de materias encerradas na sessão an-

terior, art. 201; 
de materias encerradas e Iião votadas 

na legislatura anter.iol', art.. 177; 
encaminhamento da ... , arts. 185 e 

221; 
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em causa propria, art. 214; 
methodos de :votação, arts. 207, 208, 

209 e 211; 
não pó de ser interrompida, art. 220. 

Voto: 
em separado aos pa-receres das Com

missões de Inquerito, art. 20, § 26; 
em separado aos pareceres das Com

missões Permanentes, art. 221; 
vencido, art. 224; 
declaração de ...• art. 7 4 •. 
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Paragrapho unico. A inobservancia 
dos preceitos contidos neste artigo e no 
antecedente importa perda do mauuato. 
(Gonst., art. 34.) 
· Art. 10. O mandato de Dermtaclo lÍ 
incompatível com o exel·cicio ele qual
quer outra funcção durante as sessões. 
(Const., art. 25.) 

Art. ·1'1. Os Deputados são inviolaveis 
lJOL' 'suas opiniões, palavras e votos no 
exercic.io do mandato. (·Const., art. 1!).) 

Art. 12. Os Deputados desde que tive~ 
rem recebido diploma até a nova elei
ção não poderão ser presos ·nem proces
sados criminalmente, sem prévia lillença 
da Camara., salvo caso de f!agrancia em 
crime inaüançavel. Neste caso, não 
optando o accusado pelo julgamento im~ 
mediato, levado o processo até a pro
nunéia exclusive, a autoridade proces
sante remetterú os autos á Camara para 
que esba resolva sobre a proceuencili ela 
accusaçiio. (Const., art. 20.) 

:_.l,,r'l. 13. Os Deputados, durante as 
sessõe.s, vencerão o subsidio c ajuda de 
custo que forem fixados pelo Congre~so 
~aciona!, no fim ele cada legislatura, 
11ara a seguinte. (Const., art. 22.) 

§ 1. o O subsidio será pago ·ao Depu
f a do desde o dia da abertura do Congrrs~o 
e, nos ca:sos de Yaga, dPsdn o dia da 
apresentação do diploma á Secretaria ela 
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Presidente, 1 o ou zo Vice-Presidente, por 
nrdem de precedencia, ·na ultima sessão 
lr~gislaliva, si houver sido eleito para a 
11oYa legislatura, e na falla de qualquer 
lnlles o que fôr mais velho em idade 

·!entre os presentes. 
Art. 15. O Presidente convidará então 

i'ara Secretarias os quatro Deputados 
>IUe lhe parecerem mais mocos, e decla
rará installada a Mesa provisoria da Ca
mara. 

Paragrapho unico. Constituída assim 
:1 Mesa funccionará até a eleição da de
i'initiva, a que se procederá na primeira 
,,r•ssão depois da abertura. 

Art. 1G. Organizada a Mesa na fórma 
do artigo antecedente, cada um dos Depu
i a elos entregar :i ao Presidente o seu di
ploma e um dos secretarias ,fará a re
lrlt;ão nominal dos apresentados. 

Paragrapho unico. Entender-se-ha por 
rliploma o titulo ou documento que como 
tal fór definido pela lei eleitoral vigente 
ao tempo em que se procedeu á eleição 
para a nova legislatura. 

Art. i 7. Reunidos os diplomas e or
.~rrnizada a relação de que trata o artigo 
anterior, o Presidente nomeará uma com
missão de .cinco membros, a qual, mo 
prazo maximo de cinco dias, á vista dos 
diplomas, organizará duas listas: uma 
elos Deputados legalmente diplomados, 
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na fúrma do artigo antecedente, para-
grapho unico, quer pelo llistricto •Fe-· 
dera!, quer pelos Estados, não 11odend11 
;julgar do merecimento das contc-staçõP.i 
ou protestos Jeitos a cada diploma; 
outra daquelles cujos diplomas não re, 
vestirem as condições legaes. 

§ 1." Approvadas pela Carnara as duas 
listas, mediante votação, na qual só to~ 
marão parte os Deputados legitirnarnenl·· 
diplomados e incluídos na primeira de~
sas listas, serão dentre clips tirados :í 
sorte sr.is Commissões de cinco membru;-; 
cada uma. 

§ 2.0 Estas Commissões nomearão den
tre si um presidente vara dil'igir os tra
balhos o distribuir os papois relativr'' 
a cacla Estado ou ao Districto F'oderal ,. 
i'uncctonarã-o até -o fim ela primeira ses~ 
são ela legislatura. 

§ il. o Nenhum Deputado poderá fum:
ciona.r em Comrnissão á qual incumbi! 11 

inquerito ·elas eleiçõe-s do Estado JH:r· 
ond8 ilouyer sido e! oito. Assim tambt'lll 
se cntenclcr{t com os representantes ,:,, 
Düürieto Federal. 

Na hypothese mencionada, bem coJ:tr' 
nas vagas ou impedimento de qualqu··r 
natareza elos membros elas referid:.,
Commissôrs, a substituição se fará fJíJL' 
sorteio. ·· 
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igualdade de prazo, adduzir os argumen
tos e provas que tiver de contrapor ao> 
dos contestantes. 

§ 7. o Fica sub tendido que, havendo 
mais de um contcsLante ou de um con
testado, cada grupo de interessados farú 
o exame dos papeis em commum, dentN: 
do prazo a que se refere a 2" parte clr; 
§ 4° do art. 17, prazo esse que não po
derú ser ampliado sob pretexto algum. 

Art. 18. A' primeira Commissão per-· 
tencerá o exame das eleições dos EstJ-· 
dos do Amazonas, Pará, Maranhão, Piau
hy, Ceará e Rio Grande do Norte; 

A' segunda, o dos Estados da Para
hyba, Pernambuco, Alagoas c Sergipe; 

A' terceira, o dos Estados da Bahia. 
Espírito Santo e Districto Federal; 

A' quarta, o dos Estados do Rio clG 
Janeiro e S. Paulo; · 

~"·"' quinta, o do Estado de Minas Gc
raes; 

A' sexta, o dos Estados do Paran:í. 
Santa Catharina, Rio Grande do Sul, 
Matto Grosso e Goyaz. 

Art. 19. As Commissões de Inquerilo 
celebrarão suas sessões em salas do edi
ficio onde funccionar a Camara dos 
Deputados, e farão annunciar pela im
prensa a hora dos respectivos trabalho.s, 
com antecedencia de 24 horas, pelo 
menos. 
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§ 1. o A estas sessões admittir-se-hão 
todos os interessados no inquerito e 
qualquer cidadão que o requerer por es
cripto ou verbalmente e possa concor
rer para o esclarecimento da verdade. 

§ 12. o Informada a Commissão verbal
mente, por· cada um dos relatores, das 
questões suscitadas nos documentos, con
vidará os interessados, seus advogados 
ou procuradores, para offerecerem as 
suas exposições a respeito do procos~o 
eleitoral unicamente, de accôrdo com os 
§§ 4°, 5°, 6° e 7° do art. 17. 

§ 3. o Guardadas sempre a ordem e as 
solemnidades precisas, a Commissão em 
seguida celebrará conferencias para ou .. 
vir as observações que os interessados, 
seus procuradores ou advogados e qual
quer Deputado houverem de fazer, oral
mente ou por escripto, sobre a materia 
propria do inquerito. Estes debates du
rarão emquanto o permittir a maioria da 
Commissão. 

§ 4. o Logo depois a Commissão for
mulará o relatorio do inquerito sobre as 
eleições de que se tratar, devendo ser 
elle escripto e mencionar determinada
mente todos os pontos sobre que ver
sarem as allegações das partes, bem co
mo quaesquer outros que mereçam ser 
apontados. 

§ 5. o A' medida que em sessão da 
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Commis:;ão fôr ;;endo lido esse relaLorio, 
irãn s<>ndo rrsolvidas as questões susci
tarias, tomando o relator, que sempre se 
lH'o!mlwiat·ú em prime,it',o logar, nota da 
ovinião vereedora sobre cada uma del
las. 

Quando houver opinião divergente da 
do relatnt' e, expostos os respectivos fun
damento~. entender a maioria da Com
missão que se Jaz necessario um prazo 
pa1·a a decisão do caso, o Presidente sus
penderá os tr·ahalhos por tempo não ex
cedente ele 2~ horas, findo o qual a Com
missão novamrnte se reunirá e resolverú 
a questão düferida, proseguindo imme
diatamente e com o mesmo methodo ,na 
df'C i são das questões remanescentes. Em 
todo r:aso, a Gommissão não ultrapas
i\a r·á o prazo de 15 dias, nos termos do 
al'l.. 35, paragmpho uni co. 

§ 6. • neciclidas, assim, todas as que
st.fles, Rl!l'Ú, em arto continuo, r~~digido n 
parece!' de accôt•do com o vr:ncido; nellt· 
se fará refcrencia explícita ao~! ponto~ 
debatidos e aos motivos e fundarnentn 
l!'gal pr;\os qua!'s são ou deixam de ser 
atlendiclas a!'l allegações dos intcre::;sado~. 
devendo elle concluir por ai'tigos preci,. 
sns dos quaes constem, em um delles. 
quaes as secções cuja não apuraçãú t 
TlPla Commissão proposta á Camara e n•.\ 
UJ'ti?O seguinte qnaes aR que se propõ<' 
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sejam approvadas, com a indicação con
sequente e con)3eeutiva do resultado gQ
ral a:ssim apurado para todos os eandi· 
.datos e a daquelles que devem assim ser 
reconheeidos por maioria de votos. 

§ 7. o Si na primeira sessão que eele
brar a Commissão ningucm se apresentar 
reelamando ou eontestando, 11oder-se-ha 
lavrar na seguinte o paTeect;, á v1sta 
das actas e mais papeis prPsentes á Com
missão. 

Art. 20. As explieações, as eontesta .. 
ções e o relatorio serão logo impressos 
no Diario elo ·Congresso Nac·ional. e dis
tribuídos em avulso com o v.oto ·em se
parado, si houver, de qualquer membro 
da Gommissão. 

Dos documentos apresentados pelas 
partes só serão impressos aquelles cuja 
publicação for julgada necessaria pela 
Commissão. 

§ 1. o Vinte c (]uatro horas depois 
dessa publicação, que não poderá ser dis
pensada em caso algum, o Presidrmte da 
Camara dará para a ordem do dia se
guinte a votação, sem mais debate. dos 
pareeeres unanimes de cada 'Commissão 
de Inquerito. Qualquer Deputado, po
rém, póde requeN~r· c a maior·ia dos pre
sentes delibeJ'ae que fique adiada a vo
tação do parecer, embora unaninw, darlo 

5i2 2 
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sobre clclçõc~ duvidosas, até que a Ca
mara se tenha devidamente constituído. 

§ 2." Havendo votos em separado, ou 
emenda ele qualquer dos membros da 
Commi;:são ús conclusões uo rmrecer, se 
alJI'irú discussão, Quando a Camara es
tiver constituída com metade c mais um 
de seus membros. 

§ 3." A, discussão ele qualquer pare
em· não poderá ser iniciada sinão depois 
de 11assaclas 2ft horas, contadas da dis
tribuição em avulso impresso da expo
sição, contestações, relataria e parecer, 
bem corno dos documentos que, apresen
tados pelas partes, forem por ellas indi
eados 11ara a publicação, salvo em relação 
á tla(Juelles que a Commissão, por una
nirnidaue, julgar desnecessaria; este in, 
tr,rsLicio não pouerá j ámais ser dispen
sado pr,la C amara. 

§ 11." Serú sempre nominal a votação 
pr,la Camara, de qualquer parecer da or
dem dos qur, são sujeitos á discussão. 

Art. 21. Qualr]uer Deputado poderá 
nxaminar com a respectiva Commissão de 
Tnqucrit0 as actas e mais papeis concer
nentes á eleição por que se interessar, 
J'unrlarnentando as emendas que porven .. 
tur·a queira ,offerecer e que só poderão 
sor a ceei tas pola ,com missão quando re
digirias de accõrclo .com o preceituado no 
§ Go elo art. 19, para os pareceres; ex-
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cept,o as que propuzercm a eliminação 
por inelegibilidade, as quaes conterão só
me:nte a arguição fundamentada desse 
defeito c concluirão pela substituição do 
candidato inclegivel pelo que lhe fôr im
mediato em votos, de accôrdo com 'O pa
recer, salva a hypothesc do art. 111 da 
lei n. 1 . 26\l, de 15 de novembro de 190/L 

Paragrapho uni co. Ao Deputado que 
pretender, nos termos 'deste artigo, apre
sentar emenda perante a Commissão no 
acto da assignatura definitiva de um pa
recer, será por esta concedido, si for 
requerido, o prazo de /18 horas, para exa
me dos papeis e consequentc redacção da 
alludida emenda, com as exige.ncias do 
§ 6° do art. 19 . 

Este praz'O será commum a todos os 
Deputados que quizerem emendar o pa
recer. 

Art. 22. Quando o parecer de qual
quer uma elas Commissões fôr no sen
tido da annullação ou não reconhecimento 
da validade de qualquer diploma,. ficará 
o mesmo parecer adiado para ser dis
cutido e votado depois da abertura do 
Congresso. 

Paragrapho uni co. Em todos os mais 
casos sobre verificação de poderes a Ca
mara decidirú, desde que estejam presen
tes: 41 membros, pelo menos, nas ses
sões preparatorias, traiando-se de pare-
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ceres unanimcs, de accôrdo com o § 1" 
do art. 20; e 1.07, pelo menos, tambem 
em sPssões p1·eparatorias, JJa hypotllese 
do § ~" do mesmo art. 20. 

Art. ~3. O Pr·esidente da Camara, em 
qualquer tempo antes da votação, fará 
voltar á Cornmissão, ex~o{{icio ou a re
querimento de qualquet· D11putado, o pa
recor ou emenda qup, não estiver for·
mulado nos termos e com as exigencias 
do art. 19 e seus paragraphos. 

Art. 24. Na votação das conclusõee, 
finaes d11 paJ·eceres, voto em separado 
on emendas, no recm1hecimento dn podll
ros, deverá a Carnar·a ·sempre se pro
nunciar I10l' .meio de vrefer·encia prévia. 
A'cceitas as conelusões preliminares, 
reputar-se-ha ipso facto approvada a 
indicação eo.nsecutiva dos Deputados que, 
em consecrum~eia drllas, são propostos ao 
reconhecimento: quando as conclusões 
prP!iminares forem duas- a primeirnt 
annullando ecrtas rlciçõcs e a segunda 
approvando outras- c a ·Camara accei
tar sómentr a segunda, o parecer voltará 
á Commissão para fazer nova apuração, 
de aceôrdo com o vencido c pror>ôr á 
approvação ela Cama r a a lista dos el11itos. 

Exccptuam-sr as emendas eliminato
rias de candidatos por inelegibilidade., 
com ou sem suhstitu ição delles pelos im
media tos Pm voto.~. as quacs se· votarão 
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depois da proposição que tiver tido a 
preferencia. 

Pamgraplto uniw. Si todavia a Ca
mara não appr·ovar nenhuma das séries 
de conclusões, a :\1esa fará immediata
menle ·O sorleio dr, uma nova Commissão 
de cinco membros, á qual serão remetti
dos todos os papeis para novo exame c 
respectivo pareeer, que deverá ser apre
sentado no prazo maximo de oito dias. 

Art. 25. A.' proporção que se fôr vo
tando, o Presidente declarará Deputados 
aquelles cujos poder·es se tiverem julgado 
legalmente conferidos, e um dos Secre
tarias fará a lis la dos approvados. 

Art. 26. Verificada a legalidade dos 
podet·es, si se acharem presentes Depu~ 
tados em numero de metade e mais um 
se fará a devida communicação ao Pre
sidente da Republica e ao Senado, para 
que accordem no edificio em que deve 
ter logar a installação da sessão legisla
tiva. 

Quando não puder iniciar seus traba
lhos a Camara dos Deputados no dia 
marf'ado na Constituição, ou em lei ordi
naria, por não haver numero legal, far
sc-ha identica communicação, e, do 
mesmo modo, se procederá logo que o 
numero estiver r-ompleto. 

Arl. 27. Os Deputados se reunirão 
diariamente, ao meio dia, em sessão pre .• 
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paraloria, até que esteja concluída a ve
rificação dos poderes e possa realizar-se 
a abertura do Congresso. 

Em sessões prcparatorias do primeiro 
anno da legislatura a Camara funccio
nará com qualquer numero de Depu
tados eleitos. 

A r t,. 28 . Os Depu ta dos que não pude
rem comparecer mandarão, comtudo, o 
seu diploma c a exposição, por escripto, 
dos seus im11edimcntos. Estas escusasJ 
bem como os diplomas que as acompa
nharem, serão remettidos ás respectivas 
Com missões. Si as escusas forem desat
tendidas, far-se-ha saber por officio aos 
Deputados que se escusaram, afim de que 
compareçam. 

Art. 29. No caso de morte do Depu
tado, ou perda de seu lagar, por qual
quer motivo, inr,lusive renuncia, a Mesa 
da C amara, por intermedio do 1 o Secre
tario, fará ao governo do respectivo Es
tado por onde se der a vaga, no prazo de 
cinco dias. a devida communicacão, para 
que mando immediatamente proceder a 
nova eleição. 

Si a vaga se der na representação do 
Disf ri c to Federal, a communicação será 
feita ao Ministr·o do Interior. 

Art. 30. Quando um Deputado, ver
balmente, da tribuna, ou por escripto, 
renunciar ao seu mandato, essa renuncia 
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se considerará desde logo completa e de
finitiva. A 1\fesa fará as communicaçõcs 
legaes para o preenchimento do cargo, 
que, a partir elo acLo da rrmuncia, ficou 
vago. 

A·rt. 31. Nos outros annos de legisla
tura e nas eonvocaçõcs extraordinarias 
começarão as sessões preparatorias seis 
dias antes do destinado para a alJertura 
do Congresso Nacional, afim de se veri
ficar si ha na Capital o numero ele Depu
tados necessarios para a dita abortura e, 
havendo, far-se-ha a participação d8 que 
trata o art. 26. 

Art. 32. Nestas sessões serv1rao o 
Presidente c Secretarias que o tiverem 
sido na sessão antecede.nte, e para exa
minar as escusas e os diplomas dos Depu
tados eleitos no interregno parlamentar 
para o prcenchimenLo de vagas que se 
tenllam dado, por qualquer motivo, ser
virá a Commissão de PetiçÕ8S e Poderes 
da mesma sessão, ató que se nomeie a 
que deverá servir na nova. 

Paragrapho unico. Os pareceres unani
mes acerca do reconhecimento ele novos 
Deputados serão dados para ordem do 
dia, 21 horas depois de impressos no 
Diarío do Cona1·esso Nacional, afim de 
serem V•otados, observando-se em tudo o 
mais as disposições dos arts. 19 a 25. 

Art. 33. As sessões prepa ralarias de 
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fon·m necessal'ios para os tl'a!Jalhos de 
rrue a Camal'a se tiver de occupar até a 
abertura do CongT.?sso Nacional. 

Art.. 3!L No primeiro anno da legis
latut·a, na ultima sessão pr·~paratoria, 
antes da abrdura do Congre.;.;so Nacio
nal, o Presidente convidará os Depu" 
tadns a contrahirem o formal compro
misso de bem cumpri r os seus deveres 
pelo modo por que elle passa a fazel-o; 
e, lovantando-se, no que será acompa
nhado por todos quanto se a~harern na 
sala, profr.rirá a seguinte affirmação: 

« Prometto manter e cumprir com per
feita lealdade a Constituição Federal. 
promover o bem geral- da Republica, ob
srrvar as suas leis, sustentar-lhe a união, 
a integridade e a independrneia. » 

§ 1 . o Em seguida mandará fazer a 
chamada e cada um dos Deputados, co
meçando pelos outros membros da .Mesa. 
dirá, á proporção quR fflr proferido o 
seu nome:- Assim prnrncttn. 

§ 2. o O Drputado qur. comparecer de
pois da abertura do Congresso será re
eebirlo á entrada da sala pelos 3° e 4° Se
r.rrtarios, e proferirá perante o Presi
dento a mencionada formula de affirma
r;ão, não sendo nccessario que ha.ia na 
Gamara o numero exigido para as suas 
deliberações. 
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Art. 35. Os membros das Commissões 
de InqueriLo, llr\ que trafa o art. 17, que 
ao tempo da abertura do Congresso Na
r;ional não t.ivcrem as suas eleições jul
gadas pela Camara, serão substitu idos por
Deputados que forem ·sorteados na pri
meira scssão que sr seguir á daquella 
abertura. 

Paragrapho uni co. As Commissõcs de 
Tnqué'rito que não derem todos os pare
r;eres dentro ele 1 G dias serão substi
tuidas. 

CA PTT'UT ,o II 

DA MESA 

.A.rt. 3G. A Mesa ·será composta de mn 
P.residente o quatro Secretarios, eleito:>, 
no prin:cipio da sessão Ol'clinaria e que 
servirão até serem substituídos na sessãG 
ordinaria do anno seguinte. 

Art. 37. Nas sessões extraordinarias c 
nas pro!'ogaçõPs servirão o Pl'esidentt.• e 
Secretarias ,qun o tiverem sido antedor
mente. 

Ar>t. 38. !Para sup[}rir a falta do :pre
sidente e Sr;cretar·ios h avcná dons Vi,ce
Presidentes e . dons Secretarias supplen
tes. 
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SECÇÃO I 

DO PRESIDENTI': 

Art. 39. O Presidente é nas sessões o 
orgão da Camara, todas as vezes 'quo 
e lia tiver de se enunciar collectivamente; 
é tambem 'fiscal da regularidade dos tra
balhos e da ~conservação da boa ordem, 
tudo na conformidade deste -Regimento. 

!A-rt. 40. São attribuições do Presiden
te, além de outras designadas neste 'Re
gimento: 

1 •, abrir e ·encerrar as sessões a horas 
eompetentes, nellas manter a ordem e 
fazer observar a Constituição e este Re
gim0nto; 

2", conceder a palavra aos Deputados, 
que :competentemente a pedirem; 

3", estabelecer o ponto da questão so
bre que deva recahir as yotações durante 
as sessões; 

4", annunciar o resultado 'das votações; 
5•, impôr silencio; 
6", suspender a sessão ou levantai-a 

quando não puder manter a ordem ou· as 
circumstaneias o e:xigircm. Neste caso, 
não podendo ser ouvido. deixará a ca
deira; 
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7", designàr os trabalhos <Ciue devem 
formar a ordem do dia da sessão se
guinte; 

8", tomar a affirmação dos Deputados; 
9", assignar as actas das sessões e todos 

os decretos e resoluções da C amara; 
10, nomear as commissões especiaes 

que a Camara julgar conveniente; 
11, interromper o orador 1quando se 

desviar da questão, ou .quando faltar á 
consideração devida á Camara c ao Se
nado, e em geral aos representantes do 
poder .publico, adverti.ndo-o e chaman
do-o ao ponto ·da questão ou á ordem, e, 
finalmente, retirar-lhe a palavra si não 
fôr obedecido, na conformidade do dis
posto neste Regimento, resalvando, en
tretanto, o direito de critica que a!3siste 
ao Deputado; 

12, esgotados os recursos prescriptos 
no numero anterior, póde o Presidente, 
não sendo obedecido, mandar sahir do 
recinto o Deputado, durante a mesma 
sessão, ·de ar,côrdo ·CIOm a Camara, ·de 
quem em acto expresso pedirá esta per
missão; 

13, convocar sessão fóra das horas e 
dias marcados, em algum caso urgente e 
extraordinario; 

14, receber os votos dos Deputados; 
15, promover a publicação dos traba

lhos e dos actos da Camara, de ac:côrdo 
com as prcscripções deste Regimento, 
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não porrnittinuo a inserção, em discurso, 
de expl"essõos e conceita.s que tenham 
dado logar ás advertencias de que trata 
o n. 'i 1 deste artigo, c .que off'endcm o 
decôro da Camara; 

'16, receber mensagens e outras :com
munieações c actos do !Governo, annun
.ciando-os á Camara, para serem lidos 
pelo 1" Secretario. 

17, informar :á Camara, •quando .ne
ccssario sobre qualquer ponto de ordem 
ou de pratica parlamentar. 

·Art. 41. O Presidente não poderá offe
rccer .projectos, indicações ou r·equeri
mentos, nem discutir c votar, eXJcepto 
nos escr·utinios secretos; mas, si o quizer 
fazer·, deixar-á interinamente a •ca·deira 
ao Vice-Presidente, cmquanto se tratar 
do objecto .que se proponha di.,cutir. 

Art. 42. O Presidente da Cama.ra e os 
quatro rsc,cretarios não poderão fazer 
parte das demais commissões. 

SECÇ.1.0 II 

DOS VICE-PRESIDENTES 

Art. 43. Si o Presidente não tiver che
gado á hora aprazada .para o pPincipio 
dos trabalhos, o fViice-Presidrmte, ou, na 
sua falta, o 2", tomará a cadeira e dese.n-
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peJnhará todas as fuucções expressadas 
na seeção antecedente, ,cedendo, porém, 
o lagar logo que c1hcgue o Presidente. 
O mesmo se praticará .quando o Presi
dente tiver neces·sidade de deixat· a ca
deira momentaneamente. 

A:rt. 44. Os Vke-·Presidentes poderão 
ser membros de qual.quer commissão, e 
deverão •continuar .no exercício daquel
las para que tiverem sido eleitos, excepto 
quando por impedimento do Presidente 
owuparem o seu lagar poe mais de oito 
dias. 

SECÇÃO iTI 

DOS SECRETARIOS 

Art. 45. São attribuições do 1 o Secre
iario: 

i", ler ·á Camara a integra de todos os 
offkios do Governo e do Senado e qual
quer outro papel que deva ser lido em 
sessão; 

2°, fazer toda a cor.rcspondencia offi
eial da CamaTa; 

3°, receber todos os offioeios das auto
ridades constitui-das e dos Dcputados, 
igualmente todas as representações, pe
tições e memoriaes que forem dirigidos 
á Camara, fazendo constar ·á mesma o seu 
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conteúrlo, em summario, para lhes dar' 
deslino na fórma deste 'Regimento; 

14°, 'faZC'r recolher e guardar em boa 
ordem os projcctos, indicações, pareceres 
de commlssõcs. e as emendas ,que se lhes 
Iiz:ercm para os apresentar ,quando fo
rem necessarlos; 

5°, assignar, depois do Presidente, as 
actas das sessões, bem como todos os 
decretos e resoluções da Camara. 

6°, dirigir, inspeccionar e ,fiscalizar to
dos os trabalhos e despezas da Secre
taria; 

7°, providenciar para que seja entre
gue por meio de avulsos impressos, aos 
Srs. Deputados, ás primeiras horas da 
manhã seguinte, a materia designada na 
vespera para a nrdem dos trabalhos 
da Camara. 

1Art. 46. ü zo Secretario assigna1~á, de
pois ·do 1 o, todos os decretos e resolu
ções da Camara, bem como as actas, sen
do escriptas as das sessões publicas, sob 
sua Inspecção, pelo funociolflario respe
ctivo. As actas serão lidas em sessão pelo 
mesmo .Secretario. 

Lt\<rt. 47. Os 3o e 4o Secr.etarios recebe
rão á porta do salão os Deputados 1que de 
novo entrarem c os acompanharão á 
Mesa, onde dcn~m prestar a affirmação. 

Art. /18. Os Secretarias ,conforme sua 
numeração ordinal, substituirão o :Pre
sidente na falta dos Vicc-\Presidentes. 
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Art. 49. Ao 1° Secretario substituirá o 
2"; ao 2° o 3o; ao 3" o 1°, e a este o 
l" supplente ou zo, si houver mais de 
uma falta ou si estiver ausente ou im
podido o 1°. Na falta absoluta dos sup
plentos, o Preside.nte •ConvidarCt qualquer 
Deputado presente. 

CAPITULO HI 

DAS COMMISSÕES 

Art. 50. As Cornmissões serão geraes, 
permanentes, especiaes e mixtas. 

1.1\,rt. 51. As Commissões gcraes serão 
rormadas pela Camara toda. :'rerão as 

j nesmas funcções e guardarão as mes
'nas regras regimentaes •crue lhes forem 
·,pplicaveis; nenhum de seus membros 
:1oderá fallar mais ele duas vezes, sobre 
r· mesmo assumpto, e nehuma moção de 
r·ncerramento de dis,cussão será permit
lida. 

Art. 52. A Camara póde !constituir-se 
Prn Commissão Geral, .por indicação ge
al, por indicação de qua/.cJuer Deputado, 

••u. immediatamo,nte, ou no dia prcívia
ilente determinado, cingindo-se ao as

,umpto da reunião. 
Art. 53. Durante os trabalhos ela Ca

,,mra em Commissão Geral servirá a 
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mesma Mesa que presidir ~ás suas ses
sões Ol'dinarias. 

Arl. G4. ~.-\s Comrni~sõcs permanentes 
ão a1:1 seguintes: 

1 ", Policia; 
2", Constituição e Justiça; 
3", !Petições e 'Podet·es; 
!1", Diplomacia ~ Tratados; 
5", Marinha e Guerra· 
6", Instrueção Publica'; 
7", :Saude Publka; 
8", 'Finanças; 
9", Agt'icultura e Industrir.; 

10", Tomada <de Contas; 
H", Obras Publi:~as c Viação; 
12", Redacção. 

Art. 55. Além das Commissões de ,que 
tratam os arts. 50 e 5·1, a C amara poderá, 
.quando os interesses uacionaes o exigi
rem, .convidar o Senado a constituir com 
membros de ambas as Camaràs do Con
gresso uma ou mais Commissões mixtas 
para se occuparem do estudo dos casos 
oc.currentes. 

IATt. 56. Pa:ra se nomear uma Commis
são Especial i:lCI'á :nccessario que algum 
Deputado o requeira, indi:cando logo o 
~bjecto de que clla deverá tratar, e 'que 
:a Cama1·a o decida pot· meio de votação, 
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salvo si se tratai.' dos casos dos arts. 188, 
§1" e 10, e HH §§ 3" c ·!1". 

Art. 57. Além das Commissões perrna
nentcs, havcrú tantas Comrnissões espc
ciaes externas .quantas a ·Camara julgar 
necessarias, a requerimento daquellas. 

Art. 58. A,; Commissécs do Constitui
cão e Justiça c de Finanr,:,as serão com
DOstas de onze membros, a de neda-cção 
das Leis, de cinco, o as do .Potiçõt3s o 
Poderes, Di.plomacia e Tratados, Marinha 
c Guerra, Instrucção Publica, Saude ·Pu
blica, Agr.icultura e Industria, 'Tomada 
de Contas, c Obras Publi:cas o Viação, de 
nove membros cada uma. 

~ 1." As Commissões espeiCiaes, tanto 
i.nternas como externas, e as mixtas se 
comporão do numero de membros que a. 
Camara detenninaT. 

§ 2." A Commisão do Policia ri consti
tuída pela Mesa. 

Art. 59. Nen1lmm Deputado poderá ser 
membro de mais de uma ·Commissão per
manente. 

Art. GO. As Commissõcs per'manontes 
deverão ser eleitas logo no .principio da 
sessão ordinaria de cada anno, c durarão 
não só em toda ella, mas tambom naR 
sessões extraodinarias e nas prorogações 
que tiverem Jogar até a ultima sessão 
pTeparatoria da sessão ordi.naria do anno 
seguinte. 

M2 3 
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,\rt .. 61. As Commissões especiaes, tan
to internas como externas, c as mixtas 
dural'ão emquamto se tratar do 'negocio 
elo .que forem encarregadas e que der 
motivo :á sua nomeação, cessando igual
mente as suas funcções com a Legislatura 
em que tiverem sido nomeadas, ainda 
mesmo que os seus membros tenham sido 
eleitos para a nova Legislatura. 

Art. 62. As Commissõcs poderão exigir 
dos iVIinistros ele Estado, por intermedio 
do 1 o 'Se•cretario da Gama r a, todas as. in
formaç.õcs que lhes forem necessarias 
para desempenho dos seus trabalhos, não 
poclemlo ·haver demora .que prejurHque o 
respectivo andamento; tambem poderão 
;pedir, pela mesma ·fórma, que se convi
dem os Ministros de Estado para confe
renciarem com ellas sobre qualquer ob
jecto que julgarem necessario. 

Art. 63. A' Commissão de Tomada de 
Contas incumbe : 

1 o, dar parecer sobre o balanço defini
tivo de eacla cxcrci•cio finaiJJceiro e for
mul[)T, justificando-o, o projecto de lei, 
approvando as contas desse exercício e 
fixando defi,nitivamentc tanto a receita 
como a despeza a elle pertencentes; 

2", .dar parecer e propór á Camara a 
appr.ovação dos actos do Governo sub
metLidos ao Tribunal de Contas, e regis
trados sob protesto. 



CAPITULO IV 

DAS .ELEIÇÕES DA l\1ES,\ E CO::\LMISSÕES 

Art. 64. A: eleição do Presidente e dos 
Vice-P,residentes será feita ao mesmo 
tempo, por .e.&crutinio secTeto, ú plurali
dade absoluta de votos expressos dos 
Deputados presentes. 

Art. 65. Si no primeiro escrutínio nin
guem obtiver maioria absoluta, passarão 
por ·segundo escrutínio os dous mais vo
tados; e si houver mais de dous com 
votos iguaes, a sorte decidirá quaes de
vam entrar no segundo es-crutínio . .Si sa
hirem ein.patados os dous neste segundo 
escrutínio a sorte decidirá .qual deve ser 
o Presidente ou Vice-Prcsid0D·tc. 

Art. ·66. Os Socretarios serão eleitos ao 
mesmo tempo c pela fórma por que o 
são o Presid0ntc ou Vice-Presidente; 
será .o 1 o supplentc .o immediato om votos 
ao 3° Secretario, e 2" supplentc o que ·Se 
seguir ao 4° Secretario em numer·o de 
votos. 

Art. 67. A eleição dos membros das 
Commissões permanentes será feita por 
escrutínio secreto. 'contendo ca·da cedula 
tantos nomes qlÍantos corresponderem 
aos dous terços do numero total de mem
bros marcado pam cada uma dellas. 
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Paragrapho unico. A eleição ·das Com
missõ<~s permanrnt.es e das especiaes, 
tanto inteenas como externas, será feita 
á .pluralidade I'clativa de votos, sendo 
que as 11er·man8'ntes serão feitas ao mes
mo tempo, em dous grupos, um de einco 
e outro de seis; em caso de empate entre 
os votados, •de'Cidirá a sorte. 

Art. 68. ·Poder<ft a Camara 1commetter 
ao !Presidente a nomeação de qualquer 
Commisão especial ou mixta. 

1Art. 69. Si f'altaT algum membro .dos 
eleitos ou nomeados para qualquer Com
missão, ·OU tiver algum impedimento, o 
Presidente .nomeará outro que o substi
tua. 

Art. 70. A nomeação das deputações 
l((Ue a Camara resolva que sejam nomea
das compete ao Presidente. 

Art. 71. De cada uma das sessões da 
Camara se lavrará uma acta, que deverá 
conter os nomes dos Deputados presen
tes e ausentes, e uma exposição ·succinta 
de todos os trabalhos •de cada dia, e do 
expediente .que foi lido. 
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Essa acta ser'á laHada ainda .que não 
haja sessão por falta de numero. 

Depois de approYada, a acta será assi
gnada pelo Presidente, 1" e 2" :Secreta
rios. 

Art. 72. üs projectos, emendas, pare
ceres de Commissões, ind1cações e reque
rimentos serão mencionados em extracto 
na acta manuseripta, e transcriptos vor 
extenso no Diario do Congresso, .com a 
declaração de seus autores, bem como 
todos os discursos que houverem sido 
proferidos; as informações e documentos 
lidos serão sómente indieados com de
claração do objectci a ·que se referirem, 
salvo si a sua publicação intcgr'al i'ôr re
querida á Mesa pelo Deputado •Que os 
levar ao ·conhecimento da Camara. 

Art. 73. O empregado da Secretaria, 
encarregado do serviço das actas, assis
tirá a toda,s as sessões .pub]i.cas, desem
penhando os encargos que lhe forem 
commettiqos pela Mesa. 

Art. 7 !1. E' licito a .quaJ.quer Deputado 
fazer inserir na acta as razões de seu 
voto, ;quer tenha sido vencedor, quer ven
éido. Não pocler·á, por,ém, nessas declara
ções fazer allusões pessoaes de .qualquer 
natureza. 

Xrt. 75. Na a.cta manusc·ripta ou no 
Diario do Conuresso não será, comtudo, 
inserido nenllmm documento sem exprcs-
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sa perm1ssao da Mesa, dada por despa
cho uo i" Secretario. 

Arl. 7G. As aclas organizadas .na fór
ma dos arts. 71 e 72 sel'ão impressas por 
ordem cl!ronologica nos Annaes e estes 
distribuídos pelos Deputados á propor
ção que forem sendo publicado:i. 

CAPITULO 'VI 

DOS Tfi.\13ALHOS D,\S COMMISSÕES 

:ArL 77. Até tres dias depois de elei
tas, cada uma das Commissões se reunirá 
em uma das salas do eclificio ela Camara 
para eleger por escrutitnio secreto o seu 
Presidente. 'F'indo o prazo desse artigo, 
sem .que se tenha procedido á eleição do 
PrPsiclente, assumirá essa funcção o mais 
velho em idade d'entre os seus membros. 

Art. íi:l. Ao Presidente de •Cada Com
missão compete conYocar a sua reunião 
todas as vezes que julgar necessario, ou 
lhe fl\r exigido 110r qual.quer dos seus 
membros, c dirigil-a nos seus trabalhos. 

A reunião da Commissão será annun
ciada com antececlencia, pelo menos, de 
24 'horas, indicando-se a hora em que se 
deverá reunir, o Jogar da Teunião e a 
materia ou materias de que se terá de 
occupar. 
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§ 1.0 Os papeis submettidos ao estudo 
de 'cada Commissão serão pelo 1" Secre
tario da: Camara remettidos ao respe
ctivo ·Presidente ,que os distribuir:í pelos 
seus membros. 

§ 2." O membro da Commissão a quem 
fôr distribuído o estudo ele qualquer ma
teria fará sobre a mesma o sou rolatorio 
e 'formulará o parecer, quo será lido em 
sessão da respectiva Commissão e suje i to 
á discussão o voto do seus membros. 

ArL. 79. E' pormittido a qualquer Depu
tado assistir ús sessões das Commissões, 
discutiT perante as mesmas o assumpto 
ou enviar-lhes qualquer exposição ou es
clarecimento por escripto e propôr emen
das, as quaos poderão funclamrmtar por 
escripto ou verbalmente. 

Quando as Commissões não adaptarem 
as emendas. serão as mesmas annexaclas 
ao paTecer para serem tomadas em con
sideração pela Camara. 

§ L" As exposições escriptas .que fo
rem apresentadas ás Commissões serão 
impressas com o parecer, si os seus au
Loros o requererem, as.sim como o resu
mo elas observações que forem feitas ver
balmente, desde .quo os interessados se 
encarreguem ele redigir os extractos. 

§ 2.0 ü i.rrteressado directo nas ques
tões ,quo se debaterem perante as Com
missões poderá ser admitticlo a defender 
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os seus direitos por si ou por proeura
dor·, por eseripto ou ver·balmente, obten
do !H'r~viamente permissão da propria 
(}ornmisão que resolverá por maioria de 
votos. 

c\.rt. 80. Quando não eompareeer o pre
sidente da Commissão os rnemnros pre
sentes nomearão .quem o substitua. 

Paragrapho unico. A presidencia da 
SC\ssão de Commissões reunidas eompete 
ao presidente que fôr mais idoso, o qual 
dr~~;igna:rrá o relator da matcria. 

Art. 81. Serão scerctas as sessões das 
liommissões sempre :que seus trabalhos 
vorsarem sobre proj eetos de lei ou reso
lução atti.nentes á declaração de guerra 
nu accôrdo sobre a paz, á resolução sobre 
tr·atados ou convenções com as nações 
e:;trangeiras e á eoncessão ou navegação 
J() passagem ele forças estrangeiras pelo 
tr•rritorio nacional para operações mili
tares. · 

Paragrapho unico. Nos pareceres re
SlJltantes desses trabalhos se eonsidcrará 
snrnprc _a -~onveniencia ou inconve.nien
r.ia de ser o assumpto dis{mtido em ses
sfí.o publica da Camara, c taes pareceres 
r.nm aR emendas e votos em separado, 
fllH-\ eom eiie·sc relacionem serão em si
gillo rntr·egues pelo presidente da Com
lllissão ao Presidente da Camara para se 
sngu irem os tr1rmos dos arts. 125 'e se
gu}ntes deste Regimento. 
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CA:P,ITULO VII 

DA OHDEM DOS THABALHOS 

Art. 82. As sessões da Camara serão 
publicas, principiarão ás 13 horas, du
Tarão quatro horas, reguladas pelo relo
gio da sala c serão successivamentc rea
lizadas em todos os dias uteis. 

Podená haver sessão nocturna, .quando 
a Carnara, a requerimenio de ·algum de 
seus membros, assim deliberar. 

§ 1." ,Quando estiverem em ordem do 
dia para discussão as leis annuas, as ses
sões durarão rcin:co horas, sendo todavia, 
nestes, como nos outros dias, destinada 
a primeira hora, .que será improrogavel, 
ao expediente, isto é, á leitura de offi
cios, :á apresentação de requerimentos, 
indicações e projectos. 

§ 2." Nos easos urgentes ou quando 
pa:rerer eonveniente, poderá a Camara, 
a requmimc.t1to de algum DeputHdo, pro
rogar as thm·as das sessões diarias e dP
terminar rque haja sessão nos dias excc
ptuados. 

Art. <83. Dada a hora de principiar a 
sessão, o 'Presidente, Secretarias e Depu
tados occuparão os seus Jogares; o ,p re
sidente tocará a 'campainha, o 1" .Secre
tario fará a chamada e o 2" marcará na 
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lisla nominal os ]Jl'c,:ténl(•s, bem como os 
ausr.mtes, vara os Jin~ elo art. '71. 

Art. 81.. Achando-se presentes Depu
lados em numero ele um quarto, o Pre
sidente abrirá a se~são com as palavras 
- abl'e-se a sessão. 

Art. 85. Si até 15 minutos depois da 
hora Tegimontal não houver presente a 
quarta parte dos membros da Camara, o 
Presidente declararú crue não póde haver 
sessão e convida1·á os Deputados presen
tes a se occuparem com os tmbalhos de 
Commissões. 

Art. 86. Si, por moliYo de demora, a 
sessão começar depois da hora regimen
tal, durará o tempo ne·cessario para •Com
pletar as horas ele cffc.ctivo trabalho. 

Art. 87. Aberta a sessão, o 2" Secreta
rio faroti a leitura da acta antecedente, a 
.qual cotnsiderar-se-lla ap,prova·da inde
pendente de vota(;ão, si não houver sobre 
a mesma impugnação ou reclamação al
guma. 

Art. 88. Si, pm·,~m. algum Deputado 
lembrar alguma inexactidão, o zo Seere
tario ou quaLquer dos outros dará os no
cessarias esclarecimentos; e, .qua.ndo, 
apezar delles. a Camara reconhecer a in
exa.ctidão indkacla, será emendada a aCla, 
conforme se vencer. 

Art. 89. Depois do approvada a acta, o 
1" Secretario fará a lr"itura dos officios 
recebidos do Governo c do Senado, e, de 
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accôrdo com o Presidente, irá dando aos 
mesmos o destino que lhe parecer mais 
conveniente, mas, si algum Deputado 
lembrar outro destino, então o .Preside.n
te consultará ·á Camara e se seguirá o 
que rleeidir a votação. 

Art. 90. Immediatamente, o mesmo Se
aetario dará .conta, em breve relataria, 
dos oJJicios, representações, petições e 
memoriaes ,que tiverem sido enviados 'á 
Camara, procedendo-se aeerca de seu des
tino como no aTLigo antecedonte. 

Art. 91. A isto se seguirá a leitura dos 
pareceres de Commissões, projectos, in
dicações e requerimentos dos Deputados, 
que estiverem sobre a mesa, não se gas
tando mais tempo do .que a primeira •hora 
de sessão, podendo o Deputado justifi
cal-o·i.ndependente de urgencia na mesma 
primeira hora, que em caso algum po
derá ser e:xJcecJi.da. 

Paragrapho uni co. Os requerimentos 
serão verbaes ou escriptos: 

a) Serão verbaes e independem de 
apoiamemto e discussão, sendo votados 
com quaJ.quer numero, os quaes tiverem 
por fim pedir: 

publicação, no Diario do Cona1·esso, 
das informações do Governo, represen
tações, petições e quaesquer documentos, 
cuja divulgação seja de interesse publico; 

prorogação da hora da sessão; 
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levantamento da sessão por motivo· de 
pezar ou regosijo publico. 

b) Serão verbaes e independem de 
apoiamento B discussão, sendo, porém, 
votados, havendo numero legal, os que ti
verem por fim pedir: 

dispensa de impressão e de interstício 
da discussão de quak]uer projecto de lei 
ou resolução; 

dispensa de ,qualquer logar da ~lesa ou 
de Commissão. 

,c) Todos os mais requerimentos .que 
não forem de ordem sobre incidentes 
que occorram no curso dos debates, salvo 
os de adiamento, Jeitos ·nos termos dos 
arts. 99 o 100, sel'ão escriptos e sujeitos 
á discussão e votação na fôrma do artigo 
seguinte. 

Art. 92. Os requerimentos, para que 
possam ser admittidos, necessitam do 
apoiamento de .cinco Deputados, pelo me
nos, e, não havendo quem peça a palavra 
sobre a sua materia, serão postos á vo
tação; no 'caso 'contrario, serão discutidos 
na primeira hora da sessão subseque.ntc, 
si nesta não houver ·oradores inscriptos, 
e, dada esta hypoUwso, na que se se
guir, de prcferencia a outros quaesquer 
assumptos. 

Quando, porém, forem diversos os re
querimentos, a Mesa, para ,cumprir o dis
posto 1nesso artigo, regular-se-ha pela or
dem da apresentação. 
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Art. 93. São consideradas como reque
rimentos todas aquellas moções, de Qual
quer· Deputado ou Com missão, que tive
rem por fim a promoç.ão de ulg·um obje
cto de simples expediente, como pedir in
formações ou esclarecimentos ao Gover
no; pedir dispensa de alguns dos tr·aba
lhos da Mesa ou das Commissões; pedir 
sessão ·extraordinaria, augmento ou pro
rogação das horas da ordinaria; pedir· al
guma providencia .que a o.ccutT(m~ia de 
\CÍT·cumstancias fizer necessaria sobre ob
jccto de simples economia dos trabalhos 
da Camara 'OU da policia da Casa, que 1não 
cste,ia determinada no Regimento, ou so
bre a inobservancia de alguma disposição 
legal. 

Art. 911. Finda a primeira hora da ses
são, se começar,(t logo a tratar da materia 
que ·estiver desti.nada paTa ordem do dia, 
lendo o 1" Secretario o que se tiver ·de 
dis•cutir ou votar, no caso de não se achar 
impresso. 

Os pareceres, projectos, indicações e 
requerimentos, que se não tiverem lido 
por falta de tempo, ficarão para a se
guinte sessão. 
· Art. 95. A ordem estabelecida nos ar
tigos antecedentes só poderá ser alterada 
ou i1nterrompida: 

1 o, no ·caso de urgencia; 
2°, no caso ·de adiamento; 
3°, para a posse de Deputado. 
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Art. 96. O Deputado que quizer pro
pôr urgencia usará da formula- Peç,o a 
palavra para negocio urgente. 
-Art. 07. Urgente para se interromper 

a .arriem do dia, só se deve entender 
aquelle negocio cn,io resultado se torna
ria nullo e de nenhum effeito si deixasse 
de ser tratado immediatamente. 

§ 1.0 Submettido {t Camara o requeri
mento de urgencia, si ella decidir affir
malivamente por sua maioria, entrará a 
materia immediatamentc em discussão, 
ficando prejudicada a ordem do dia até 
a sua de<Cisão final. 

§ 2." Quanto ao andamento do neg-ocio 
declarado urgente, a 1não se tratar de 
simples requerimento, parecer ou proje
cto de Commissão, todo e qualquer outro 
assumpto, seja projecto ou indicaç,ão, de
pois de offerecido c fundamentado pelo 
autor ou um dos autores, ·deverá ser re
mcttido ao estudo da Commissão compe
tente, na fórma dos arts. 142 e seguintes. 

Art. 98. Um requerimento de urgencia 
póde ser apresentado em qualquer occa
sião. Quando lhaja orador na tribuna, o 
Presidente .o poderá interromper imme
diatamcntc, sempre que a urgencia fôr 
pedida para tratar de assumpto que en
tenda com a segurança nl:!!cional, c o re
querimento Lenha, pelo menos, 54 assi
gnaturas. 
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Ll\.rt. 99. O adiamento pódc ser sempre 
apresentado em ordem elo ,dia c sem de
bate será decidido, não podendo, entre
tanto, ser arm:sentaclo quanuo a Camara 
estiver em votação, .quando orar .qual
quer Deputado ou depois de encerrada a 
votação da materia. 

Os requerimentos de adiamento ,que 
não forem votados immediatamente por 
falta de numero ficarão prejudicados. 

Art. 100. Não se proporão adiamentos 
indefinidos; por co.nseguinte o Deputado 
que quizer propôr qualquer adiamento 
deverá indicar logo o tempo .para que ha 
de ser deferido o negocio; e si outro 
Deputado .propuzer outro adiame'Tlto, a 
votação da Camara decirlirá qual deverá 
prevalecer. 

!Art. 101. Todos fallarão de pé, á ex
cepção: 

1 o, do ,Presidente; 
2°, .do Deputado ,que por enfermo obti

ver dos membros presentes permissão 
para fallar sentado. 

tArt. 102. Nenhum Deputado poderá fal
lar •Sem ter pedido a palavra, declarando 
si .pretende fallar 1J1'Ó ou contra, e sem 
lhe ser 'concedida, dirigindo sempre o dis
curso ao Presidente ou á Camara em ge
ral. A palavra será dada alternadamente. 

Art. 103. Para se guardar a ordem e 
evitar a disputa ele preferencia, um dos 
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~secretarias ·fará uma relação dos Depu
tados quo pedirom a palavra, vara por 
oJia se reger o Presidente. 

Art. 1011. Quando muitos Deputados 
pedieern a palavra ao mesmo tempo, o 
!Presidente dará a preccdcmcia a .quem lhe 
parecer, ficando, porém, a sua decisão su
jeita á approvação da Camara, no caso 
de algum Deputado o reclamar. 

Art. 105. O autor de qualquer projecto, 
indicação .ou requerimento ,tená preferen
cia, sempre que pedir a palavra sobre a 
sua matcria. 

Os relatores das Commissões serão 
·para egte fim 'considerados como autores 
dos respectivos paeerwres. Entre o autor 
do projecto c o relator do parecer a pre
fcrencia cabef\á ao primeiro. 

Art. 106. Quando nas sessões se fallar 
em um Deputado, será este tratado pelo 
appellido, annexando-se-lhe sempre
Senhor- o que igualmente se praticará 
nas actas, Annaes c registros. 

Art. 'l07. No acto da ·discussão, quando 
quaJ.quer De1mtado tiver de se referir a 
algum <collega, o fará ·com a urbanidade 
ü cortezia que o decôro da Camara flxige. 

1Art. 108. Nenhum Deputado poderá 
f aliar sinão: 

1°, sobre o obj ecto de ·que se esteja 
tratando; 
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z·, .para fazer requerimentos ou offe
recer projectos e indicações, na occasião 
competente; 

3•, sobre a ordem na conformidade do 
que dispõe este Regimento; 

4•, para propôr urgencia; 
5•, para explicação pessoal. 
Art. 109. Nenhum Deputado na dis

cussão poderá fallar em sentido contra
rio ao que já estiver decidido pela Ca
mara. 

'Art. 110. Quando algum Deputado fal
lar sem ter obtido a palavra, o Presi
dente o advertirá com a palavra- Or
dem- e si e!! e não obedecer, sendo ad
vertido segunda vez, o Presidente sus
pender·á a sessão. 

Art. 111. Não é permittida a leitura de 
discursos escriptos, exceptuados os rela
tarias das Commissões e as razões justi
ficativas dos projectos, indicações e. re
querimentos, salvo precedendo licença 
concedida pela maioria dos Deputados 
presentes. 

Essa leitura, porém, não eXJcederá de 
meia horà, e os respectivos originaes se
rão immediatamente ellltregues á Mesa 
para a publicação no Diario do Con
,gresso. 

Art. i 12. Só para reclamar a execução 
de artigo expresso do 'Regimento, se po
devá interromper quem estiver ,fallando, 
-o que se fará dizendo- Ordem. 

642 4 
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Art. 113. :Si no calor da discussão o 
Deptttado ~c exceder, o Presidente o ad
wn·lirú [ll'irnrira e segunda vez com a 
expressão- Ordem- ; continuando elle, 
o Presicl(_•nLc, depois de chamai-o nomi
':mlnwniP ú ordem, lhe dirá, não sendo 
aLlPnclido- O Sr. Deputado F. . . não 
I'údP t'Oittinuar; e, si não Jôr obedecido, 
;:;u,.;pl•nclurú a sessão ou observará o dis
posto no ·li. 1:2 ·elo art. ·40 si fôr ·caso ele 
lll'OYidencia ahi indicada. 

Al't. ·J t.J. Quando o Deputado •CJUe es
tiYel' J'allando divagar da questão ou qui
zel' intl'oduzir indevidamente materia 
nova pa1·a a dis•cussão, -o Presidente llH! 
f\pcmtanú .qual .O o objecto que se discute; 
c si o Deputado insistir, sendo advertido 
pot duas vezes, mandai-o-ba sentar-se, 
usando da foTmula- O Sr. Deputado F ... 
pôde se ~t>Htar; ao que o Deputado de
verú obedecer promptamente. 

Art. 115. Nenhum Deputado poder;i. 
fallar mais de uma vez na pt·i;neira ::lis-
t·ussão de quacsquer projcdos sobre a 
materia de!les, excepto seus autores, que 
ü poder·ão fazer duas vezes, e nas outeas 
diseussõps nerfhum DP.puta:l,1 Jl:JdGrú J'al
lar mais ·de duas vezes, ainda meqm~l ha
Yt-ndo emendas. Esta disposição é exten
.~i,·a a ,quaJ.quer outra matel'ia que enh·r; 
Pm cliseu:;;são, ex·cepto as de que trata o 
nrl. HG. 
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;}?a:ragrapho unico. Nas discussões que 
se fazem por artigos os Deputados teem 
o direi to de fallar duas vezes sobre cada 
um dclles, e sómentc uma hora por cada 
vez .qur~ obtiverem a palavra. 

Art. 116. O Deputado que quizer ex
plkar alguma expressão que não se tenha 
tomado no seu verdadniro sentido, ou 
produzir um facto desconhecido á Cama
ra, que tenha relação directa com a ques
tão em debate, o poderá Jazer. Neste caso, 
porém, não será pcnniUido ao Deputado 
c:x;ceder os limites restl"idos da explica
ção ou producção do facto .para .que tiver 
pedido a palavra, não podendo ser preju
dicada a ordem do ·dia, salvo urgencia 
concedida pela Camara. 

As rectificações, pül·rm, dos ·discursos 
serão escriptas c entregues á Mesa, ,que 
as mamdará publicar no Dial'io do Con
U1'esso, estando em deYidos termos. 

Art. H7. Nos requerimentos e questões 
de ordem, a nenhum De1mtado ser.á per
mittido fallar mais de uma yez, nem mes
mo a titulo de exvlicar; o autor do re
•cruerimncto, porém, podcrú fallar uma se
gunda vez. 

Art. 118. Dada a hora de ·findar a ses
são, o Presidente, tendo examinado com· 
-os Secretarias as matPrias e pro.i cdos que 
houver na Camara. designarú o que l'he 
parecer mais interessantP .para a ordem 
do dia da sessão seguinte, e si a ordem 
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do dia fur dividida em duas partes, o 
tempo para a primeira não poderá ser 
excedido por mais de um quarto de hora. 

Art. 1 i IJ. Si algum Deputado quizer 
lembrú qualquer materia ,que julgue 
•eonveniente .para entrar na distribuição 
diaria ·dos trabalhos, poderá fazel-o ou 
dirigindo-se em particular ao Preside.rrte, 
uu requerendo na primeira hora da ses
são, e o ·Presidente prestará a devida 
eonsideração á requisição do Deputa.do . 

. Art. 120. O Presidente poderá dar para 
ordem do ·dia trabalhos de Commissões, 
desde .que na Camara não haja materia 
para ordem do dia seguinte. 

Art. 121. A discussão e votação de 
qualquer dos pro.i ectos das leis annuas 
sehlo dadas val'a ordem do dia ele prefe
rencia ás de outros quaesquer projectos, 
salvo os pareceres sobre verificação d'e 
voderes e os projectos iniciados por pro
posl.as do Governo, julgados urgentes por 
voto da maioria da Camara, a requeri
mento de .qualquer Deputado. 

Art. 122. Antes do Presidente 'começar 
a dar a ordem do dia da sessão seguinte, 
poderá qual.quer Deputado pedir a pro
rogação da sessão para se ultimar o ne
gocio de que se estiver tratando; e o 
Presidente consultará os De1)u tadns pre
sentes, qualquer que seja o seu numero, 
por meio de votação, independente de 
discussão, si a sessão deve ser prorogada. 
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Art. 123. A prorogação será por tempo 
determinado e fixado por IJo:',lS nu mi
nutos, podendo ser e:-Gcedida, si fôr vo
tada lllova prorogação. Estas pror(lgaei'íes 
não poderão ser annulladas sinão JV~lo 
encerramento da discussão respectiva, por 
falta de oradores. 

Art. 124. Para findar a. sessão, o Pre
sidente usará da formula- Levanta-se a 
sessão. 

CAPITULO VIII 

DAS SESSÕES SECRE'l'AS 

Art. 125. O pedido de sessão secreta 
será dirigido ao ·Presidente da Camara, 
que o submetterá, sem demora, á deli
beração secreta ·dos Presidentes das Com
missões permanentes. 

O assumpto será logo indicado por es
cripto, podendo o autor ou autores do 
pedido fundamemtal-o mais desenvolvi
damente perante a Commissão dos Pre
sidentes. 

Deferido pela maioria da Commissão o 
pedido da sessão secreta, sCI'Iá esta con
vocada para o dia e hora que o .Presi
dente da Camara designar, de wc.côrdo 
c9m quem a tiver promovido. 

No 'caso de indeferimento, é livre a re
novação do requerimento perante a Ca
mara, em sessão publica. 
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§ 1.0 Sr1·ão eon\'\wadas sessões secre
tas, sem dPpPndt>•:wia de prévia consulta, 
qua.ndo fot'Plll t>lla~ rPqueridas flOl' mais 
de -10 Deputado~ ou por alguma das Com
mis:,;ões, para tl'alar de materia r:ornmet
tida ao sPu exame ou flUO i'ôr de ~>ua 
competenc·ia. 

§ 2." E' {H'rmi Llido aos Deputados que 
tomarem partr nos debates secretos re
duzir a e:>cripto os seus dis•eursos para 
serem ardtiYadus eom os documentos de 
que trata o ~ zo do art. 127. 

Art. 126. Hanll(Jo sessão secreta. o 
IPI·esidente fará suspender a sessão pu
hliea quando tr•ulla começado, flara fazer 
-sahil· da sala, tias tribunas e das gale
rias todas as pessoas estranhas, inclusi
ve empregados da Camara e -encarrega
dos dos serviços stenograplüco e de re
daeção dos debates. 

Art. 127. 'Reunida a Camara em sessão 
seereta, d••libt'l'ai·-se-ha, em primeiro Jo
gar, si o as~umpto deve ou 'não ser assim 
tratado; E' segundo se resolver, a sessão 
eo-ntinuará se>ereta ou se ·fará .publiica. 

~ t." Antes d8 encerrar-se a sessão se
creta, a Cama-ra resolverá si o seu obje
cto e resultado devem ficar secretos ou 
ser· notado;:; na acta publica; igualmente 
decidir-á, po1' simples votação e sem dis
(\Ussão, si o~ nomes dos proponentes de
vem ficar src· J'etos. 

§ 2.0 As actas respectivas serão la-
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\cradas por um dos Sccretarios. lida;; e 
approvadas a·ntcs de enr.erradas--a sessão. 
Serão lac1·adas e guardadas 110 archivo 
da Camara com rotulo assignarlo pnlo-
1" c 2" SccreLarios, dcelarando o dia, Jllr'?. 
c anno em que se celebraram. 

C~APITULO IX 

IH PHOROGAÇii.o E A'DTAl\fENTO DI'\S SJi:SSÜI~S 
DO CO:"'GRESSO NACION..\L 

.\irt. '128. QualqUCl' rDepular:lo ]lrJde 
propôr a prorogação elas scssúcs JlOI' meio 
de pro,jccto de resrolução, cuja clisrms,;ão 
scr·á considerada urgente r encc:Tada ·na 
mesma ses~ão em que se tratar, scnrlo, 
logo ·depois de approvado, rcmettido ao 
Senado. 

c\.rt. 129. As prorogações serãro limi
tadas ao tempo nccessario para ultima
ç:ão do negocio que se tiver em vista. 

Art. DO. Os projectos de resolu~ão 
prorogando as sessões, vindos do Renado, 
seguirão -os mesmos tramites cln rlis
cussão e no caso de approvarlos. ~r·r·:í 
ünmediatamente ~~omrnunicado cssP l'C
sultado tanto ao Senado como ao Pre
sidente da Rcpublica. 

-AirU3L Para ter Jogar o adiamento 
das sessões do Congresso, cuja inicia-
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tiva pertence á Camara, nos termos do 
art. 6•, n. i, será necessario que o pro
jecio que o propuzer contenha em sub
stancia os motiv-os que o determinam, e 
que sejam terminantemente declaradíos 
o dia e o mez em que se deverá reunir 
.o Congresso, sempre de modo que os 
quatro mezes de sessão sejam completa
dos dentr-o do mesmo anno. 

Art. 132. O projecto de resolução so
bre adiamento deve .conter, pelo menos, 
cinco assignaturas e, depois de julgado 
objecto de deliberaçã-o, para o que se re
quer votação da maioria dos presentes, 
será remettida á Commissão c-ompetente 
para interpor parecer dentro de cinco 
dias, no maximo. 

Art. 133. Si, esgotado esse prazo, não 
fôr apresentado parecer, poderá entrar 
em discussão i'ndependente delle, a re
querimento do autor do· projecto e com 
a approvação da Camara. 

Art. 13ft. Os tramites para discussão 
serão .os mesmos de qualquer projecto 
de Commissão. 

CAPITULO X 

DAS PRIOPOSIÇÕES 

Art. 135. As proposições podem con
sistir em projectos de lei ou resolução, 
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emendas e pareceres de Commissões, in
dicações e requerimentos. 

Art.136. Nenhum projecto ou indica
ção se admittirá na Camara si nã.o tiver 
por fim o exercício de algumas das 
attribuições da mesma Cwmara, expres
sa na Constituição e neste Regimento. 

Art. 137. Os projectos devem ser es
criptos em artigos concisos, numerados 
e concebidos nos mesmos termos em que 
se devem 'redigir as leis, e assignados 
por seus autores; 1não vindo assim .orga
nizados, deverão ser restituídos pela 
Mesa ao autor para pol-os :na devida 
fórma. 

Art. 138. Cada projecto deve conter 
simplesmente a enunciação da vontade 
legislativa, sem preambulo :nem razões; 
comtudo, poderá, o autor motivar por 
escripto a sua proposição quando não 
queira ou não possa fazel-o verbalmente. 

Art. 139. Nenhum artigo de projecto 
poderá conter duas ou mais proposições 
independentes entre si, de modo que, 
sujeitas á discussão, se possa adoptar 
uma e rejeitar outra. 

Art. 140. Nos pr.ojectos, indicações e 
requerimentos não será permittido usar 
de expressões que suscitem idéas odio
sas ou que offendam alguma classe de 
cidadãos. 

Art. 141. Os projectos de iniciativa 
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dos Deputados serão lidoil pelo 1° Secre
tario; o i'l'rsidenle porá a votos- si o 
projecto ü obj ectn d.-• deliberação, e DS 
Jli•pu!ado,; votarão ."•'m pt·eceder di.s
eussão. Dl'ridind::J-~r· que ~não é, ficará 
rejeitado. 

Art. 14:?. Decidindo-se, porém, que é 
obj ecto de delihl'l'a(;.i'io, será enviado tí. 
Commissão a que flOr sua natureza per
tencer ou áquella que o autor do pro
jecto indicar. 

Art. 1.13. üs projeetm de lei ou de re
solu:ção .remettido;; rwlo SC<nado; inde
pmtdem desse .inlganwrrto preliminar; 
não obstante, serão LJdos enviados t'ts 
Commissões comrwtenlr·s, que daTão pa
recer dentro de 15 dias, rn·ocedendo do 
mesmo modo acr~rca r_),, qualquer assum
pto sujeito ao seu r·xame. 

§ L" Si forem twee;;sarias informa
ções do Govemo, a Commissão as requi
sit.a:rá na fórma do aet. 02. 

§ 2.0 São excevtuarJos das disposições 
deste artigo os rn·ojpdos a que se refere 
o art. J 97, 2" parle. 

Art. 14·1. Os pro.i r_•c·f.os apresentados 
serão impressos Pm av-ulso par-a se dis
tribuírem pelos Tkputados e entrarem 
na ordem dos trabalJJni<, depois que sobre 
elles fôr dado pareti'J', salv·o a disposi
çã,o do § 1 o do artigo seguinte. 

Art. ·1115. A ComJYJi-;s;j.o, a quem fôr 
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J·pmettido o p!·njr\c~l.o, podei'Ú pt•op(n· nn 
Jtão a sua adopçãn sem nmendas, ou a 
sua rnfol'ma eorn as enwndas que jul
gu nec~essarias, ·OU a sua total rr,jeic:ão. 

§ 1." O !li'O.Í reto sobre o qual a Com
missão não der parecer .tJentJro de 15 
dias, podCI'Ú enl.rai' na •ol'dcm dos traba
lhos, si assim fc'll' r;osolvido pela Camara. 

§ 2." Quando a Commissão julgar eon
vcniente fazer erm,ndas, as aprescnlar:i 
e-onjunet.amente eomo o parcc~er, as quaes 
l'le\rão tomadas em cons.idm·ação na 2" 
discussã.o, salvo o easo de discussão uni
ea em que o sei'ão nest.a. 

Ar!.. ·1 .'t{i, Quando a matel'ia do pro
jcct.o fôr de simples intuic;ão c constai' 
de poucos artigos ou mesmo em qual
quer easo cls ul'geneia e absolula ncees
sidade, a Camal'a poderá dispensar a 
impressão a requc1·imento de qualquer 
Deputado, independente de discussão. 

iArt. 1!!7. Os pro.i ectos que tiverem 
sido firmados pol' algumas elas Commis
sões serão sempl'e eonsiclerados ülljeeto 
de cle.liberação sem cleprmdcneia de) vo
tação c logo irnrressos para entL·a1' na 
ordem dns trabalhos. 

A•rt. 'lil18. As indieaçõcs só poc!N'ãn 
ser feitas pelos mPmhros da Camara. nor 
escriptn e por elles assignadas; r, Hda:'l 
na mesa, como os projcctos, serãü sem 
depcndcneia de votação, remellidas ú 
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Commissão a que por sua :natureza per
tencerem praticamente como no caso 
do art. 89. 

Art. i49. A Commissão, á vista da ma
teria da indicacão, interporá sobre ella 
o seu parecer, que será discutido con
junctamente com a indicacão, pela mes
ma fórma estabelecida para os mais pa
receres das Commissões nos arts. 163 e 
seguintes. 

Art. 150. Os Deputados que quizerem 
fundamentar verbalmente a apresenta
cão de projectos, indicacões, requeri
mentos, ou de qualquer mocão, só o po
derão fazer ma primeira hora da sessão. 

Art. 151. Os projectos e resoluvões 
vindos do Senado, e as emendas por elle 
feitas a projectos ou resolucões da Ca
mara, de pois de lidos pelo i • Secretario, 
serão remettidos ás Oommissões com
petentes, para interporem o seu parecer, 
que, depois de impresso e distribuído, 
será incluído na ordem dos trabalhos. 

Art. 152. O projecto de lei ou reso
lucão iniciado na Camara e por ella 
aJ?pr<>vado será, depois de votada a re
spectiva redaccão, remettido ao Senado. 
(Const., art. 37.) 

Art. 153. O projecto de lei ou reso
Iucão vindo do Senado, approvado pela 
Camara sem alteracões, Rerá enviado á 
sanccão. (Const., art. 37.) 
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A:l't. 1 [d.. I r á tambcm á sa·neção o 
projecto de lei ou resolução emendado 
no Senado, uma vez acceitas as emendas 
pela Camara. ( Const., art. 39, 1• parte.) 

Art. 155. Rejeitadas as emendas, vol
tará o projeCto ao Senado, que, si appro
val-as por dous terços dos votos pre
sentes, o devolver.á á Cama:ra, que só 
poderá manter a rejeição das emendas 
pela mesma maioria neste caso será 
o projecto enviado, sem ellas, á sancção. 
\Const., art. 39 § 2•.) 

Art. 156. Quando o projecto iniciado 
no Senado voltar á Camara por terem, 
alli sido rejeitadas as emendas desta, 
serã·o consideradas approvadas as emen
das que obtiverem dous terços dos votos 
presentes, e rernettidas com o projecto 
ao mesmo Senado. ( Const., art. 39, § 1• .) 

Art. 157. O pl'ojecto de lei ou reso
lução iniciada na Carnara, não sanccio
nado e devolvido pelo Presidente da Re
publica, passará por urna discussão e 
votação nominal, e considerar-se-ha ap
provado si obtiver dous terços dos suf
í'ragios presentes, sendo então rernet
tido ao Senado. (Const., art. 37, § 3•.) 

Art. 158. Quando o projecto de lêi ou 
resoluçã•o, não sanccionado, fôr de ini
ciativa do Senado, e tiver sido enviado 
á üarnara, esta, si o approvar pelos mes
mos tramites e maioria indicada no ar-
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tigo anterior, o enviará como lei ao Po
der Executivo para a formalidade da 
promulgação. ( Gonst., art. 37 § 3°.) 

A~rt. 15\). Ds projedos rejeitados, ou 
lliiü sanceionados, ·não poderão ser reno
vados na mesma sessão legislativa. 
( Const., art. 40.) 

So se consideram não sa:nccionados, 
para os effeitos deste artigo, os proje
ctos que, depois de dev-olvidos pelo Pre
side'nte da Republica, não obtiverem a 
approvação da Camara e do ·Senado por 
dous terços dos votos dos seus respecti
vos membros, nos termos dos artigos 
anteriores. 

Art. HiO. ü projecto iniciado na Ca
mara ou no Senado, que tenha por fim 
a prm'ogação da sessão legislativa, inde
pendente de parecer de Commissã.o serú 
sempre considerado m!l,toria uegente, f~ 
vrefel'ieá na discussão e votação a outro 
qualquee projecto, mesmo os "relativos 
ús l~s annuas. 

Art. 161. Nas propostas par' a a refor
ma da Constituição observar.·-se-lJa o se
guinte: 

§ 1.° Considorar-se-ha proposta a re
forma quando sendo apresentada por 
urna quarta parte, pelo menos, dos mem
bros de qualqww das duas Casas d(J 
Congresso Nacional, fôr aeeeita em tecs 
discussões, por.· dous terços dos votos em 
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uma c em outra Carnaea, ou quando lhe 
1'ôr solicitada por' dous terços dos Es
tados, no decul'~o de um anno, rcpre
~m1lado ·cada Estado pela maioria de vo
tós de sua assPmblt'a. 

§ 2." Esta proposta dar-se-ha por ap
provada si no anno seguinte o fôr·. me
diante tres diseu.•.•Õf'S, fJOJ' maior·ia de 
dous terços de Yoto=- 'nas duas Camaras 
do Congresso. 

§ 3." A propn;:ta approvada publicar
Sü-ha com as as~ignaturas dos Presiden
tes e Sccrctari·•JS das duas Camaras, e 
i•ncorporar-sc-ha á Constituição como 
pa:r·te integrantP df>lla. 

§ 4.Q Não poderão ser admittidos como 
objecto de delibPraçfio no Congresso pro
jcctos tendentes a abolir a fôrma repu
blicana deferativa nu a igualdade da re
presentação dos E;;:tados no Senado. 
(Consl., art. !J.O.i 

CAf'ITULO IX 

DO MODO !JE !JELJDER,\Tt 

Art. 1G2. Nenhum ]JI'o,iecto de il'i ou 
resolução será approYado sem ter sido 
discutido tres Yf'Z~"~. salYo os qur• ver
sarem sobre ap-. ·~>·ntadorias, reformas, 
jubilações e licrn·:n:- a Junccionarios pu-



blicos, os quues só terão uma discussão, 
quo corresponderá á segunda. Terão 
tambem . uma só discussão, os projectos 
do lei ou resolução: 

autorizando 'o Governo a declarar a 
guerra ou fazer a paz;· 

concedendo ou negando passagem a 
forças estrangeiras pelo territorio do 
paiz para operações militares; 

-resolvendo definitivamente sobre tra
tados e convenções com as nações es
trangeiras; 

mobilizando ou utilizando a Guarda 
N aciona! ou milicia cívica nos casos pre-
vistos pela Constituição; . 

declarando em estado de sitio um ou 
mais pontos do territorio nacional na 
emergencia de aggressão estrangeira ou 
commocão interna; 

app-rovando. ou suspendendo o sitio 
que houver sido decretado pelo Poder 
Executivo ·ou seus agentes respousaveis 
na ausencia do Congresso (art. 34, §§ H, 
12, 19, 20 e 21 da Constituição Federal) 
e aquelles aos quaes houver negado san
cção o Presidente da Repubfica; 

as resolucões prorogando as sessões 
do Congresso, as quaes deverão ser en
cerradas na mesma sessão em que :!'orem 
sujeitas a debate. 

Art. 163. Os pareceres de Commissões 
que não concluírem por um projecto de 
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lei ou de resolução terão uma só dis
cussão. 

§ 1.0 Quando concluírem por pedido 
de informações, independem de discussão 
e votação, e a ·:Vlesa, por despac;Jw do 1 o 

Secretario, solieitará do Governo as in
formações pedidas; si, poróm, as .con
clusões forem no sentido de sor .ouvida 
outra Commissão, serão consideradas 
como requerimeritos e .como taes dis
eutidos e votados. 

§ 2. 0 Os que forem dados sobre pro
j eetos de lei ou ele rcsoluçõ2s, e emenda.s 
do Senado ou da Carnara, ser.·ão impres
sos eom a materia a que se referieem r. 
com ellas cntmeão conjunctamente em 
discussão. 

Art. 1M. As indicações terão snrncnte 
uma discussão, mas, si os pareceres so
bre ellas, dados pelas Cormnissõf's qur 
estudarem o assurnpto, concluírem poe 
um projecto de lei ou de resolução, se
guir-se-hão os tramites para estes de
terminados no Regimento. . 

Art. 165. Si na dis-cussão de qualQuet· 
parecer fôr aprosentado como emE;.nda 
algum projocto de lei ou resoluf,'ão, será 
apoiado como as demais emendas, e no 
fim da discussão depois de se votar so
bre a sua materia, sendo approvada, se 
considerará lH'e.i uclicado o parecer, Das
sando o projccLo por urna outra dis
cussão, que corrcsponderá á terceira. 

5i2 5 
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Art. 1GG. Os projectos de lei ou reso
lução que vierem do Senado, os proje
cios das leis annuas, os oriundos das 
Cowmissões e todas as propostas do Po
der Executivo em projectos de lei, terão 
sómente duas discussões, que correspon
derão ás segunda e terceira. 

Quando se discutir o primeiro artigo, 
poder-se-1m fallar em geral sobre a uti
lidade ou conveniencia do proj ecto. 

Art. 16'7. Versará a 1 • discussão de 
um projecto de lei ou de resolução uni
camente sobre a utilidade e constitucio
nalidade delle em geral, sem se entrar 
no exame de cada um dos seus artigos, e 
por isso não se admittirão emendas de 
qualidade alguma nesta discussão, não 
podendo cada Deputado fallar mais de 
uma vez. 

Art. 168. Acabada a 1 • discussã·o, o 
Presidente porá a votos- si o projecto 
deve passar á 2" discussão, e, decidndo
se que sim, entrará na distribuição dia
ria dos trabalhos, para se tornar a dis
cutir quando fôr dado para ordem do 
dia. 
· Art. 169. Si a Camara assentar que 

não deve passar á 2" discussão, ficará 
rejeitado o projecto. 

Art. 170. Na ~2· discussão del:mter-se 
h a r a da artigo do proj ecto de per si, 
ofJcrecendo-se as emendas que occor-
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:rerem, as quaes lidas na mesa pelo 1 o 

Secretario, e sendo apoiadas por cinco 
iDeputados, serão postas em discussão 
com o artigo a que se referirem. 

§ 1.• Quando o numero de artigos do 
pro.iecto i'ôr consideravel, a Camam po
derá resolver, a requerimento de crual
quer de seus membros, que a discussão 
se faça por títulos ou secções com as 
emendas offerecidas a·os respectivos at·-
tigos, devendo, porém, a votação ser 
feita por artigo. 

§ 2." Quando, pelo numer·o c impor
tancia das emendas offerecidas ao pro
jedo em 2" discussão, se tornar difficil 
o pronunciamento da Camara a respeito, 
e qualquer Deputado o requerer, e a Ca
mara annuir, antes de iniciada a vo
tação, se adiará esta até que a respe
ctiva Commissão interponha seu pare
cer sobre as mesmas emendas, o qual, 
sendo impresso e clistribuido, será sem 
mais debate, posto em votação, sem pro
juizo toda via do dispDsto no art. '17 't, 
quaJnto ás emendas que dopendem dG 
exame da Commissão da Finanças. 

Art. 17L Discutido e votados todos os 
artigos do prDjecto c meneias a elle of
ferecidas, o Presidente porá a votos si 
elle deve passar a 3° discussão c decidin
do-se pela negativa, ficará o projecto 
rejeitado. 
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Art. 172. Antes da 3" Qlscussão será o 
projceto rcmettido á rcspectiYa Commis
sã.o, com as emr,ndas approvadas, par:t 
rcdigil-o de novo conforme o vencido, e 
]lUblieal-o em breve pmzo, que não cx
cl·derá de cinc-o dias. 

Art. 173. Na 3" discussão debater-sc
ha o projeeto em globo, podendo-se con
tudo fazer·, quaesquer emendas, as quaes 
sô serão submeltidas a diseussão depois 
de apoiadas pela terça parte dos me
bras presentes c votadas depois de ou
vida a Commissão respeetiva, exeepto 
quando essas emendas forem offcrecidas 
vela maoria da mesma ·Commissão. 

Art. 17 4. Tanto na 2" como na 3" dis
cussão de qualquer projccto as emendas 
ou artigos additivos ercando ou augmen
tam1o dcspeza 'OU reduzindo a reeeita pu
blica, não poderão ser admmitLidos ao 
debate e á votação sem prévio parecer 
da Commissão de Finanças que poder(t 
avrcsentar sub-emenda. 

Art. 175. Terminada a 3" discussão do 
proJeeto c das emendas, o Presidente 
norá a votos as emendas e dep"Ois e pro
.ieeto. 

Art. 17G. Adaptado definitivamente, o 
proj e c to Rcr(t rcmcttido, com as emendas 
approvadas, a Commissão de Redaeção, 
pam reduzil-o ú devida fórma. Lida em 
sessão, serú a rcdacção final do projecto 
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imrr·pssa 110 D'iario !lo C.o'll(t1'r?sso. sal\'O 
o caso de uegencia réconhecida pela f:a
maea, a requerimento de algum Deru
tado. SubmetLida a redacção á Camara, 
esta sô poderá emendai-a si recon her,eJ' 
que envol've incoherencia, contradicção 
ou absurdo manifesto, r,aso em que Stl 

abrirá discussão que será breve. 
Paragrapho unico. Não tendo sido 

apresentadas emendas em 3" ou ullima 
discussão, a Camara poderá dispensar a 
impressão da redacção, a requerimento 
de qualquer Deputado. 

Art. 1.77. As materias com discussão 
encerrada que não forem resolvidas du
rante a legislatura e ficarem pal'a a se
guinte, considerar-se-hão adiadas para 
continuarem a ser discutidas nos termos 
em que se acharem . 

• <\irt. 178. Não é permitlido em qual
,quer discussão offerecer emendas ou 
artigos additivos que não tenham relação 
immediata com a matcria de que se tra
tar. 

Art. 179. As emendas ou artigos addi
tivos, que estenderem ou ampliarem a 
disposição do pl'ojecto a objecto de egual 
natureza ou a outros indivíduos, serão 
redigidos, de•pois de approvados, em pro
jectos separados, para terem discussão 
espe.cial antes de serem remettidos ao 
Senado. Nesta discussão, que correspon-



derá á terceiea do projecto, as emendas 
(]m' Jo1'em o fferecidas e acccitas pela 
Camara seguil'ão •os mesmos tramites 
aqui indicados . 

.Art. 180. Entre cada uma das dis
cmsões, de qualquer projecto de lei ou 
de Tesolução, devem medir, pelo menos, 
dous dias; a Camara poderá, quando jul
gar conveniente, restringir estes inter
valias, mas de sorte que nunca se façam 
·no mesmo dia as duas ultimas dis
cussões. 

Art. 181. As emendas que vierem do 
Senado, a qualquer projecto da Gama:ra 
dos Deputados, tmfio sómente uma di~
cussão Que ClOJTespo:N:lerá á 2" de qual
quer 11rojecto, debatendo-se uma por 
uma, sem comtudo, fazer-se-lhes emen
das. A Camara, a pedido de alguns de 
seus memhros, poderá determinar que 
se faça em globo a discussão destas 
emendas. 

·Art. 182. Sendo approvaclas todas as 
emendas, serão remetiidas com o pro
jr.do á Commissão de •Redacção, prati
cando-se depois o disposto no art. 17G. 

Art. 183. No debate entre dois opi
nantes, aquelle aue primewo tiver fal
lado terá a prioridade na 11éplica, e ·não 
entrará outro na discussão sem que ·os 
dous opinantes ( rjuerenrlo) tenham fal-
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lado as vezes que lhes são permittidas 
p'lJ' Pste Regimento. 

A preferencia só terá lagar si fôr pe
dida a palavra emquanto estiver fallan
do o ·orador a quem se pretende respon
der. 

Art. 184. Ainda que não ihaja quem 
falle sobre as materias postas em dis
cussão, e que por isso esta não se verifi
que, se procederá ·á votação na fórma 
deste Regimento. 

Art. 185. Iniciada a discussão de uma 
materia, nã'O se poderá interromper pa
ra tratar de outra, salvo adiamento vo
tado nos termos desse Regimento, a re
querimento de ·qualquer Deputado; PO-: 
der-se-ha, porém, pedir a palavra para 
lembrar um mellhor methodo de diri
gil-a. O mesmo se observará quando se 
tratar da votacão de qualquer projecto 
conforme o disposto no art. 22i. 

Art. 186. Sempre que haja dous ou 
mais projectos sobre o mesmo assum
pto, haverá discussão prévia s-obre a pre
ferencia do que deve servir de base para 
a discussão, sem, comtudo, se entender 
que os outros ficam rejeitados. 

Art. 187. Todas as questões de ordem 
.que occorrerem durante a sessão de ca
da dia serão decididas pelo Presidente. 

Art. 188. Quando a Camara tiver de 
deliberar sobre denuncia dada por qual-
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quc·r eitladi'í.o ou fJOl' alguma de suas 
Commissf·r~s contra o Presidente da Re
lHilJliea, nbsm:var-se-ha o seguinte: 

~ 1." ;i\ presentuda a denuncia, em 
f(wmu ln~-;·al, e com os doenmentos emn
vrobatorius da existeucia do delieto, ou 
declam(.~ão eoneludeilte rla impossibili
d;•dc de serem apr·ese1tlados, a Camara 
elegerá uma Commissão de nove mem
bros 11ara examinai-a. 

~ ~." Esta Commissão, dentro de oito 
dias, rmittirá parecer sobre si deve a 
liPnmwia se t' Julgada obj eeto de delibe
l'U()ão, podendo para este fim promover 
as diligr•neias qne entender· necessarias. 

§ 3." tO parecer assim dado depois de 
iniilresso o distribuído .com antecedencia 
de c\8 horas. será dado paTa ordem do dia 
r•m discussão unica. 

§ 1." Si a Cnmara julgar que a denun
cia é ob,iecto de deliberação, remetterá 
cópia de tudo ao denunciado, para res
vonder por escripto, no rn·azo de 15 dias, 
que podpr·;í ser prorogado a requerimen
to do mesmo denunciado. 

§ 5." Findo este prazo, voltarão os pa
peis r~om a resposta, ou sem ella, á Com
missão, que, depois de ouvir as teste
munhas de ambas as partes o empregar 
todos os meios para o esclarecimento da 
verdade, interporá o seu parecer sobre 
a procedencia ou improcedencia da ac-
cusação. · 
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§ 6.0 O denunciado poderá assistir 
pessoalmente ou por procurador a todos 
os actos ou diligencias de que tr·ata o pa
ragrar>llo anteriOl', (,levendo para isso se1· 
convidado pela Commissão e poderá 
igualmente eontestar as testemunhas e 
requerer ·Que ellas sejam repergunta:das 
ou acareadas .. 

§ 7.0 O parecer a que Re refere o 
§ fio, depois de rmblicado c distribuído 
na fôrma do § 3°, será submettido a duas 
discussões, com o intervallo de quatro 
dias, depois do que a Camar-a decidirá 
si tem logar ou não a accusação, c, de
cidi'ndor 1)C~a a.f,firmativa, a decretará 
nestes termos: 

«A Camara dos Deputados decreta a 
accusação contra o Presidente da Hepu
blica F. . . e a envia ao Senado ('ou ao 
Supremo Tribunal si se tratar de crime 
commmn) com todos os documentos re
lativos para se proceder na fórma da 
Constituição e da lei.» 

§ 8. 0 Si o aecusado estiver na Capital 
Federal, o decreto da accusação, assi
gnado pela Mesa da Camara, lhe seeá im
mediatamente intimado pelo 1 o Secre
tario. 

No caso de ausencia, o Presidente da 
Camara commetterá a intimação ao juiz 
seccional, que tiver jurisdiccão no logar 
onde se achar o accusado. 
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§ 9. 0 Decretada a accusação, a Camara 
nomeará uma Commissão de tres mem
bros para produzil-a no Senado. (Const., 
arl. 53; lei n. 27, de 7 de janeiro de 
·18(12, arts. 2° a 13.) 

Art. 189 .. Por igual modo procederá a 
Camara quanto ás denuncias dadas con
ha os Ministros de Estado por crimes 
communs e de responsabilidade conne
xos com os do Presidente da Republica. 
(Const. art. cit., lei cit., art. 32.) 

:Art. 190. A denuncia nos ·.crimes de 
que tratam os artigos anteriores não po
derá ser recebida pela Camara, si ·O de
nunciado já tiver completado o seu pe
ríodo presidencial. (Lei cit., art. 3°.) 

Art. 191. Na discussão e votação dos 
Cocligos de Leis da União, taes como ci
vil, commercial e criminal, a ordem dos 
trabalhos da C amara será a seguinte: 

§ 1.0 A apresentado, impresso e dis
tribuído o projecto, a sua discussão só 
será iniciada na sessão da Camara do 
anno seguinte. 

§ 2.0 No interregno, a Mesa fará en
viar exemplares do projecto ás seguin
tes corporações e autoridades, convidan
do estas a remetterem, no prazo de seis 
m ezes, á Secretaria da C amara as emen
das e observações que julgarem conve
nientes: 

a) Supremo Tribunal Federal e juizes 
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seccionacs, que igualmente serão convi
dados a mandarem affixar eclitaes e pu- , 
blical-os nas folhas officiaes, avisando 
do prazo os interessados que queiram 
formular emendas ou observações; 

b) Tribunaes Superiores elo Districto 
Federal e elos Estados; 

c) Faculdade ele Direito; 
d) Governadores ou Presidentes dos 

Estados; 
c) Instituto ela Ordem dos Advogados 

Brazileivos; 
f) Jurisconsultos, que julgar conve

niente ouvir. 
§ 3. 0 Iniciados os trabalhos ela sessão 

orclinaria, nos termos do § 1 o, o Presi
dente ela Camara declarará que; estando 
distribuído o proj e c to, fica o mesmo 
sobre a mesa, afim de receber emendas, 
durante 10 dias, terminados .os quaes, o 
projecto com essas emendas e as ele que 
l!'eza o § zo, depois ele impressas, será 
submetticlo a uma Commissão ele vinte 
representantes. 

§ ~.o A Commissão será nomeada pelo 
Presidente da Camara e ele fórma que 
todos os Estados e o Districto Federal 
tenham nella representacã·o. 

§ rí.o Na sua primeira Teunião, á Com
missão elegerá, por maioria absoluta ele 
votos, seu presidente e um relator. 

§ 6.0 As decisões ela Commissão, que 
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ru :wf·.ionará em dias dr,signaclos e consta
rão de adas diarias que serão lavradas, 
ser.·ão snmprr, tomadas pot· maioria abso
luta dr, votos o os delmtes devidamente 
str,nog'l'afJ l1ados e publicados nci Düwio 
do CrJ/nffTesso. 

§ 7." :A Commissão rwclerú ouvir no 
decurso dr, seu trabalho a -quem enten
dei' cunvenientr,. 

§ 8." O par·ecr,r sobre o proj e c to será 
aprnsentndo á Camam nü prazo maximo 
de 60 dias e contemplado na ordem dos 
trabalhos 15 dias antes após a sua pu
blieação, podendo a mr,srna Camara, me
diante representação da Comrnissão, pro-
rogat· esses prazos IJelü tempo que julgar 
eonvnnicntc. 

§ 0." Havr,l'á uma só discussão e vota
r;ão do pro.i ccto, ambas por títulos, po
dendo ninda ser apresentadas emendas, 
quP depois de encerrada a discussão, irã•o 
:'!. Commissão dos vinte c um, para sobre 
a" mesmas r.laborar parecer. 

§ 10. Na discussão e votação dessas 
emendas se observará o disposto neste 
RPgimento para •us pro,icctos em g·eral. 

§ -1 L NPnlmm Deputado, mesmo o re
latoi' do par·eccr, poderá fallar mais de 
uma vez sobr·e cada titulo do projecto. 

§ 12. A redacção final do projecto, 
conforme o vencido, será feita pela Com
missão dos vinte e um, que tambem 
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competente será para emiltir parecer 
s·obre as emendas que porventura ve
nham elo Senado. 

Art. 192. A reforma de qualquer ar
tigo deste Hegimenlo só IJOderú ser .feita 
por meio de indicação, que passará por· 
nma só discussão. depois de ouvida a 
Commissão de P·olicia. 

Esse parecer só seJ'á discutido e V·O
tado oito dias depois de publicado e 
precisará mais de dous terços dos volos 
dos Deputados presente~. 

CAPITULO XII 

DA DISOUSS.~O DOS PRO.JE01'0S DE LEt · 
ANNUAS 

Art. 193. ·As Commissões de l'vlarinha 
e Guerra e de Finanças, dentro do prazo 
de 60 dias, a r,ontar da data elo recebi
mento das prol1ostas de !ois annuas (fi
xação de forças e orçamentos), são obri
gadas a anrcsentar a Camara os resp~~
ctivos proJ cctos de lei. 

§ 1.0 Si o não fizer'cln no der·.u1·so da·
quelle prazo, scrãoi. consideradas como 
pro,ieetos as J•eff~J'idas prorostas e serão 
submettidas ú diseussão inderendente de 
pareeer. 
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§ 2. 0 Não sendo recebidas, porém, as 
propostas do P-oder Executivo, aquellas 
Commissões, 15 dias depois de consti
tuídas, tomarão as propostas do anno an
terior para base dos projectos de leis 
annuas, que serão elaborados dentro do 
prazo acima prescripto. 

Art. 194. Respeitado o disposto no 
art. 121 deste Regimento, a discussão do 
projecto de orçamento será feita por Mi
nisterios na parte relativa á Despeza e 
por arLigos, na relativa á Receita e Dis
posições Gemes, na f6rma dos artigos 
seguintes. 

A'rt. 195. Organizado pela Commissão 
o proj_ecto de Orçamento da Despeza de 
cada l\Iinisterio ou o da Receita, será em 
qualquer ·h·ora da sessão entregue á Mesa 
e esta, independente ele leitura no expe
diente, o mandará imprimir e distribuir 
em avulsos pelos Deputados, dando-o 
para ordem dos trabalhos, em z· dis
cussão, 48 horas depois da sua distri
buição. 

§ 1.0 Não é permitíido apresentar aos 
projectos de leis annuas, emendas com 
caracter ele proposições principaes, que 
devem seguir os tramiLes dos projectos 
de lei. São consideradas taes as emendas 
que cream ou extinguem serviços e re
partições publicas, augmentam os orde
nados dos funccionarios, convertem em 
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ordenado parte ou toda a gratifica<:ilo 
estabelecida em leis especiacs e revogam 
leis que não tenham relação alguma com 
as materias elo orçamento, ou das finan
ças publicas. 

§ ~.o Não poderão tambem ser apre
sentadas e nem acceitas pela l\Iesa emen
das que importem em delegação ao Po
der Executivo das attribuições priva ti v as 
do Congresso Nacional constantes do ar
tigo 34. da Constituição Federal. ~ 

§ 3. o Encerrada a discussão -do pro
j e c to c elas emendas e artigos additivos 
a c !lo apresentados, volverá o proj e c to 
assim emendado á Commissão para dar 
seu parecer, no qual poderá propôr as 
modificações que entender convenienlc 
ao texto primitivo. 

§ 4.. o Lido, impresso c distribuídos 
pelos Deputados, esse parecer será dado 
para ordem dos trabalhos, 24. horas de
pois ela sua distribuição, abrindo-se so
bre elle discussão. Nessa discussão não 
sé poder-á mais apresentar emendas. 

§ 5. o Encerrada a discussão, votadas 
as emendas e artigos additivos, e depois 
o projccto, volverá e!le á Commissão 
para redigil-o confürme o vencido, afim 
de passar á 3" discussão. 

Art. 196 .. Publicada e distribuída pc
los Deputados a rcdacção ele que trata 
o § 5o do artigo an tccedentc, o Prcsi-
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dente dará o projecto para a ordem dos 
trabalhos, em 3" discussão, 21. horas de
pois dessa distribuição, observando-se 
r•m sr:guida o disposto nos §§ 3" e /1" do 
aJ'Ijgo anterior. 

Paragraplw uni co. Em 3" discussão 
não poderão ser apresentadas nem rece
bidas pela Mesa emendas augmentando 
a despeza ou diminuindo a receita, salvo 
si a medida fôr de ac'côrdo com a pro
posta do .Governo. 

Art. 197. Quando os projectos de or
çume,'nto vierem devolvidos do Senado 
com' emendas, proceder-se-ha quanto a 
elles como cstlt determinado nos arti
gos 1-14 e seguintes; si, porr~m, faltarem 
apenas oito dias vara o encerramento 
Jos trabalhos legislativos, esses pl'o,ie
clos, bem como os de creditas solieiLados 
])()lo /Governo, poderão ser, a requeri
mento da Commissão de Finanças, in
eluidos na ordem do dia, indevendente 
de impressão, de distribuição em avul-
sos, e até mesmo de parecer escripto da 
mesma cornmissão, ficando a esta o di
reito de J1l'ODUJleiar-se sobre o assumpto 
durante a discussão. Aiinda dentro d2sses 
oito dias, conforme a urgencia, poderá a 
Commissão requerm· a immediata dis
cussão e votação de qualquer desses pro
jectos nas ·condições supracitadas, com 
IH'etcrição da ordem do dia. 
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Art. 198. Sempre que convenha in
cluir na lei que fixa a despeza geral da 
Republica qualquer disposição ·que deva 
ser commum a todos os .Ministerios, essa 
disposição será apresentada quan.Uo se 
discutir o Orçamento do 1MinisLcrio da 
:Fazenda. 

Art. 199. Na votação dos orçamentos 
sobre o que não estiver regulado neste 
capitu1o seguir-se-ha o disposto no ca
pitulo seguinte no que lhe fôr afJl)licavel· 

CAPITULO XIII 

DO .MODO DE VOTAil. 

Art. 200. Nenhuma materia se por.á a 
votos sem que estejam presentes Depu
tados em maioria absoluta, tendo priori
dade ·na v•otação as que ficarem encer
['adas na sessão anterior, salvo o disposto 
no art. 121. A falta de numero para as 
votações que se forem seguindo não pre
judicará a discussão dos projec!Jos que 
tiverem sido dados para ordem do dia. 

Art. 201. Quando ,não houver Depu
tado com ·a palavra, ou si não estiver na 
Casa algum dos que a tiverem pedido, () 
Presidente, independente de votação, de
clarará encerrada a discussão da materia 

M2 6-
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ele que se tratar, e sobre ella deverá vo
tar-se na seguinte sessão, si o encerra
menLo tiver logar no fim dá sessão . 

.Art. 2'02. Sempre que se deixar de fa
zer qualquer votação, por não se achar 
presenLe o numero legal de DeputadoSj 
e quando não estejam preenchidas as ho
ras dos trabal•hos, proceder-se-ha a nova 
chamada, mencionando-se na acta •os no
mes dos que se houverem retirado c;om 
causa participada ou sem ella. 

Art. 203. Em qualquer discussão dos 
projectos de lei ou res-olução, poder-se
ha requerer verbalmente -o encerramento 
ela discussão. Este requerimento será 
sem debate . posto a votos e, sendo ap
provaclo ·pela Camara, o PI'esidente de
clarará concluída a discussão. As 1• e 3• 
discussões dos proj e c tos de lei •ou reso
lução não serão encerradas, havendo 
cruem tenha a palavra, sem que, pelo me
nos, se haja h·atado da materia em uma 
sessão anterior. 

Art. 204. Na 2• discussão de qualquer 
pr-ojecto só p·oderá ser pedido o encer
ramento depois de se terem pronunciado 
sobre o artigo em discussão, pelo menos, 
clous oradores. 

Na 2• discussã·o dos projectos de orça
mento e de fixação de forças de terra e 
mar não será licito requerer o encerra
mento da discussão de cada artigo, sinão 
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depois de ter sido o mesmo discutido e_m 
duas sessões anteriores. 

Art. 205. Semp-re que o projecto tiver 
um'a só discussão, correspondente está· á 
segunda para que seja acceita a proposta 
de encerramento, prevalece o mesmo 
principio estabelecido no art. 204. O 
mesmo pvocedimento se deverá ter com 
.as emendas que vierem do Senado, exce
pto as offerecidas aos diversos orçamen
tos, cuja discussão só poderá ser encer
rada depois de discutidas em duas ses
sões diarias, salv-o o disposto no art. i 97. 

·Art. 206. Por tres maneiras se podem 
dar votos: i •, pelo methodo symbolico 
nos casos ürdinarios; 2", pelo nominal

de: sim ou nã-o; 3", por escrutinio secreto, 
nas eleicões. 

Art. 207. O methodo symbolico se 
pratica dizendo o Presidente: Os senho
res que sãio de parecer. . . queiram le
vantar-se. 

Art. 208. Si o resultado dos votos fôr 
tão manifesto que á primeira vista se 
conhecam as pluralidades, o Presidente. o 
publicará; mas si esta não fôr logo ma
nifesta, ou si parecer a algum Deputado 
que o resultado publicado pelo Presi
dente, não é exacto, poderá pedir recti
ficacão da votacão. Em qualquer destes 
casos, dirá o Presidente: queiram levan
tar-se os senhores que votaram oon_tra 
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- c dous · Secretarias, cada um de seu. 
lado, contarão os votos, para serem com
binados com os primeiros. 

Art. 209. Para se praticar a votação 
nominal fóra dos casos dos arts. 37 § 3", 
da Constituição e 157 deste Regimento, 
será preciso que algum Deputado o re
quci.ra e ·que a Uamara admitta por meio
de rvotação, independente de discussão. 

Art. 210. Determinada a votação no
minal, um dos Secretarias, vela lista ge
ral, irá chamando cada um Deputado de 
per si, e dous dos outros Secretarias 
farão cada um sua lista, uma .com os 
nomes dos que votaram- sim c outra 
com •os nomes dos que votaram -não. 

:A:rt. 211. O terceiro methodo de votar. 
que é por escrutínio secreto, se praticará: 
vor meio de cedulas escriptas, sendo es.
tas lançadas em urnas, que os continu·os 
corrorão por todos os Deputados, e apre
sentadas na Mesa as .cedulas, depois de 
contadas pelo 1" Secretario e por elle lida 
cada urna de per si, procederão os .outros 
Seerctal'ios aos competentes assentos. 

No caso de empate, se procederá a 
sorteio. 

Art. 212. Os requerimentos que exi
girem informações a respeito de negocias 
de interesse varticular, e os que tiverem 
por obj e c to a urgencia ou adiamento de 
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taes nrgocio'i, serão sempre decididos 
por votação symbolica. 

Arl. :213. Havendo emrmte nas vota
ções, ficaeá a materia adiada para se dis
cutir novamente em outro dia, e si hou
ver segundo empate, ficará rejeitada. 

Na nova discussão, em virtude de em
~ate, essa versará sobre todo o artigo, 
ainda que tenha elle sido dividido por 
()Ccasifw da anterior votação. 

Art. 21!!. N enllum Deputado 11re'Jente 
poderá excusar-se votar, salvo: 1 o, por 
não ter assistido ao debate; 2°, por se 
tratar dé causa propria, em que será in
hibiclo de votar, podendo, todavia, as
sistir (t discussão, tomar rmrte nella, 
quando tenha de defender-se de accmm
çõe'l ou de sustentar seus direitos. 

'Art. 215. Na 2" discussão e toda a vez 
que o projecto fôr compo'lto ele mais de 
um artigo, votar-sc-ha separadamente 
sobre cada um, e em geral qvanclo a ma
teria sobre que deva recalhir a votação 
se compuzer de duas ou mais pro.po
sições distinclas, tambem se votará se
paraclamentr, r, sobre cada uma dellas. 

Art. 216. Na votação das emendas te
rão a prioridade as supprcssivas, e, 
quando se tratar ele dcspezas, se porão 
primeiro a votos as mais restrictivas. 

Art. 217. Na 2", como na 3" discussão 
de qualquer projecto, os substitutivos. 
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apresentados terão preferencia na vota
ção, seguindo-se a ordem ele precedencia 
na apresentação, salvo deliberação em 
contrario, tomada pela Camara, a reque
rimento de qualquer Deputado. 

Art. 218. Os substitutivos da Camara 
aos proj ectos do Senado, e vice-versa, 
serão considerados como uma série de 
emendas c votados separadamente, por 
artigos, em correspondcncia aos do pro
j ecto emendado. 

Art. 219. Quando ela ordem do dia 
constarem votações e, entretanto, já es
tiver na tribuna um orador, a Mesa,. 
assim que houver maioria le'gal para de
liberar, lhe pedirá que interrompa o seu 
rliscnrso. Caso elle não con~mta nessa 
interrupção, marcar-lhe-ha o praw im
prorogavel de meia hora, para concluir 
as suas considerações. 

Art. 220. O acto de votar nunca será 
interrompido, salvo quando a materia em 
votação contiver muitos artigos e si o 
respectivo processo exceder á hora des
tinada para votação na ordem do dia. 
Neste caso, ficará adiado na parte em que 
estiver, para continuar na seguinte ses
são, não se podendo, em caso algum pro
eedcr á votação em prorogação das rhoras 
da sessão. 

Art. 221. Por occasião de votar po
derá ser concedida a palavra pela ordem, 
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para breves esclareeimenLos, simples
mente no senLido de encaminhar a vo
tação, não podendo ser novamente dis
cutida a materia nem permittidas longas 
explicações. 

CAPITULO X'IV 

DOS PAHECERES DE COMMISSÕES 

'Art. 222. Nenhuma materia se tomará 
em comidern:ção na Camara sem que pri
meiro se tenha mandado a uma Com
missão para sobre ella interpor parecer. 
Exceptuam-se desta regra as resoluções 
sobre prorogação das sessões que entra
rão logo em discussão e as materias de 
que trata o art. 197, 2" parte. 

Art. 223. A Commissão a quem fór 
enviada a materia interporá sobre ella 
seu parecer por escripto, devendo assi
gnal-o todos os membros ou, ao menos, 
a maioria delles, observado o processo 
prescripto pelo capitulo VI, deste titulo. 

Art. 2211. O membro ou membros da 
Commissão, que não concordarem com a 
maioria della, poderão assilgnar o pa
recer- vencido- ou- com restricções 
- e dar o seu voto em separado, dentro 
do prazo maximo de cinco dias, caso não 
prefiram redigil-o immediatamente. 
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Art. 225. Os pareceres serão postos 
gobre a mesa e lidos pelo l • Secretario 
em cada uma das sessões diarias, depois 
do expediente: e mandados a imprimir 
para entrarem na Ol'dem dos trabalhos. 

CAPITULO XV 
DA POLJCL\ INTERNA 

Art. 226. O~ Deputados assistirão 
pontualmente ;ís sessões ordinarias e ex
traordinarías e nelllhum se retirará do 
odil'icio da Camara, durante a sessão, sem 
o participar ao Presidente. 

Art. .227. Quando tiverem algum im
pedimento, que não exceda a tr·es sessões, 
() participarão ao Presidente; quando fôr 
por mais tempo, o farão em officio diri
gido ao i• Secretario, pedindo que com
munique á !Camara o seu impedimento. 

Art. 228. Quando pedirem licença 
para ausentar-se, Mixando o exercício de 
Deputado, dirão pm· escripto os motivos 
que tiverem, afim de que a Camara lhes 
defira como 'fôr de justiça, não pade
eendo o serviço. 

Art. 22!). Todos os cidadãos e os es
trangeiros tcem direito de assistir as 
sessõ'es, contanto que estejam desaemados 
e guardem o maior silencio, sem dar o 
mais pequeno .signal de applauso ou de 
reprovação ao que se passar na Camara. 

--------
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Paragrapho unico. Haverá tribunas re
servadas para senhoras, Senadores, mem
JJros elo corpo .cJiplomatico, magistrados 
ou a!Los funccionarios, e logar reservado 
para os representantes da imprensa. 

No recinto das sessões e suas depen
dencias só poderão ser admittidos Sena
dores e empregados em serviço. 

Art. 230. Os espectadore~ que per
turbarem a sessão serão obri!gados a 
salhir immediatamente das galerias, si o 
easo assim o exigir, ter-se-ha com elles 
a demonstração que a C.nmara jutga!· 
conveniente. 

Art. 231 . Quando a inquietação do 
publico e ·dos Deputados não puder con
ter-se pelas admoestações do Presidente, 
poderá este suspender ou levantar a 
sessão. 

·Art. 232. Si algum dos Deputados 
eommeLter dentro do edifício da Camara 
qualquer excesso que possa ju1gar-.se 
digno de repressão maior que a decla
rada no capitulo VII deste titulo, a · 
f;ommissão de Policia conhecerá do facto 
e o exporá á Camara, para elln deter
minar o que lhe parecer conveniente. 

Art. 233. Si no edifício da Camara se 
perpetrar algum excesso ou delicto, a 
Co.mmissfio de Policia fará pôr em cus
todia o culpado ou culpados, e passando 
a averiguar· o facto, si delle resultarem 
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motivos sufficientes para se proceder 
contra os delinquentes, os entregará den
tro de vinte e quatro horas ao juiz com
petente, dando-se depois conta á Camara 
do succedido. 

CAP:UTULO XVI 

DA SECRETARIA 

:Art. 234. A Secretaria, sob a direccão 
geral, do 1 o Secretario da C amara, terá 
um director, um sub-director, dois e;he
fes de secção, um bibliothecario, um ar
chivista, seis 1 o• officiaes, quatro 2°8 

officiaes, quatro amanuenses, dois con,. 
servadores, sendo um da Bibliotheca e 
outro do Archivo, dois porteiros, ,gendo 
um da Secretaria e outro do Salão das 
sessões, dois ajudantes de porteiro e 
vinte contínuos, com vencimentos fixa
dos pela ,Camara, sob proposta da Mesa. 
(1 )'. 

Art. 235. O director e empregados da 
Secretaria serão nomeados, dispensados 

(1) o A proporçãQ que forem va,gnndo, serão 
supprimidos dois dos quntro Jogares de 2°8 offi
ciaes, os quntro d<J amanuooses, os dois de ajudantes 
de porteiro o qlUltro dos existentes na clnsse dos 
continuas o (Delibernção dn Cnmnrn, de 26 de de· 
zembro de 1914.) 
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do serviço e demittidos pela Camara, em 
virtude de proposta da Commissão de 
Policia. Todos os outros empregados su
balternos serão npmeados e despedidos 
pela dita Commissão, e dispensados pela 
Camara. 

'Paragrapho uni co. Os porteiros, aju
dantes de porteiro e continuas que con
tarem mais de 10 annos de serviço só
mente poderão ser dispensados e demit
tidos pela Camara em virtude de pro
posta da Commissão de Policia. 

Art. 236. Em regulamento especial 
organisado pela Mesa serão fixados as 
attribuições e deveres dos empregados 
da Secretaria e subalternos. 

Paragrapho uni co. Nesse regulamento 
se providenciará tambem no sentido de 
serem feitos por concurrencia todos o.s 
fornecimentos para o expediente da Ca
mara. 

Art. 237 · Os titulas de nomeação· de 
todos os empregados da Secretaria serão 
assignados pelo Presidente, i o e 2° Se
cretarias da C amara. 

Art. 238. No intervallo das sessões a 
Cornmissão de Policia, ou algum de seus 
membros que ficar na Capital, se en
carregará do governo e inspecção da Ca
mara, communicando para esse fim as 
ordens necessarias ao director que as de
:verá transmittir aos porteiros, contínuos 
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e mais empregados c dando as demais 
JH'OYidencias que as eireumstancias exi
girem. Nesse intervallo não se preen~ 
chorão as vagas CJUf~ se derem dos em
iJI'egados da Secretaria. 

Art. 239. O director da Secretaria, 
sob a "fiscalizaçilo da :Mesa, servirá de 
tJhesoureiro das quantias que forem vo
tadas na lei do orçamento para as des
pezas ordinarias c eventuaes da 'C:tmara, 
c a somma que receber do ThesouJ:'o Fe
deral será recolhida em cofre seguro, 
de que terá uma Clhave o director 'e 
outra· o funccionario da mesma Secreta
ria, encarregado da contabilidade ou en
tão a algum estabelecimento !bancaria, 
íii a assim o .i ulgar mais .conveniente. 

Art. 240. No ]1l'imeiro trimestre de 
cada anuo o director apresentará a no
cessaria conta do que recebeu e despen
dcu, e do saldo que existir em caixa, 
afim de ser examinada o approvacla em 
conferencia da Mesa. 

CAPITULO XVII 

DOS SERVIÇOS DE RTENOGRAPHJA E REDA
CÇÃO DOS DEBATES 

Art. 241. Esses serviços, sob a 'im
mediata fiscalização c 'direcção da :Mesa, 
constituem uma secção com duas sub-



-!J3-

secções e com o seguinte pessoal:- Ste
nographia -, um chefe, um sub-chefe, 
oito tac;hõ'graphos de 1 • classe, dois de 
2", dois de 3", (2) e dois supplentes;
redacção dos debates-, um superinten
dente, um chefe, um redactor dos Annaes, 
um redactor de documentos parlamen
tares, seis redactores dos debates, dois 
supplentes, um cJhefe de secção da acta, 
podendo ser um chefe de secção da Se
cretaria, e um official, funccionario da 
Secretaria. 

Paragrapllw unico· Os funccionarios 
de que trata este artigo serão nomeados 
e dispensados pela Mesa, devendo ser 
conservado emquanLo bem servirem. 

Art. 2112. Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 28 de janeiro de 
1915.- Astol11ho Dutm Nicacio, Pre;;i
dente. ;--Antonio Sfmeão âos Santos. 
Leal, 1" SPcretario. - El·us·io de Araujo. 
2" Secreta.rio. -.lu venal Lamartine <:l!J, 
Far·ia, 3" Secretario. - Annibal de To
leclo, 4" SPcretario. 

(2). Tres vagu.s ele tnchygrapho,q ele 1• elasó"3 
serão ainda subdivididas, cn.d:b rumn, em do1s logare~ 
de tachygmphos ele 2• e 3" classe. (Ar!. -1. 0 § 1.0 

elo Regulamento 10espectivo.) 

5J:l- Rio de Janeiro- Imprensa Nacional - 1\JI:í 
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