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TITULO VI - DOS SERVIÇOS DA SE-

CRETARIA. • • • • • Art. 304 

Constituição da Republica . • . . • • Pags. 171 a 235 
Decreto n. 27, de 7 de janeiro d~ 1892, 

que regula o processo e julga-
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Nacional. • . • • • • • • • • • • Pags. 259 a 264 





TITULO I 

Disposições regimentaes 

CAPITULiÜ I 

DA INS'fALLAÇÃO DA CAMARA 

Art. 1.• O Congresso Nacional, do 
qual a Camara dos Deputados constitue 
um C:os ramos, reunir-se-á, na Capital 
Federal, independentemente de convoca
cão, a 3 de maio de cada anno, si a lei 
não designar. outro dia, e funccionará 
quatro mezes, da data da abe'rtura, po
dendo ser prorogudo, adiado, ou convo
cado, extraordinariamente. (.Const., ar
tigo 17.) 

§ 1.• O adiamento, ou prorogação, das 
sessões legislativas só terá Jogar por de
liberações successivas dos dois ramos do 
Congresso Nacional. (Const., art. 17, 
§ 1.) 

§ 2.0 A Camara dos Deputados só po
derá reunir-se e funccionar em sessão 
legislativa extraordinaria quando o Con
gresso NaciQnal for convocado extraor
dinariamente pelo Presidente da Rüpu
blica, na fórma do art. 48, n. 1 O, da 
Constituição da Republica. 
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Art. 2.0 Ins!allado o Congresso Na
cional, a Camara dos Deputados funccio
nará no edificio destinado ás suas ses
sões, se·paraclamentc do Senado. (Const., 
art. 18.) 

CAPITULO II 

DA CAl\L\IL\ DOS DEPUTADOS 

Art.. :3. 0 A Camara elos Deputados com
põe-se de representantes do povo, eleitos 
pelos Estados e pelo Districto Federal, 
mediante o suffragio directo, garantida 
a representação da minoria. 

§ 1.0 O numero de Deputados será fi
xado por lei em proporção que não exce
Llerá de um por setenta mil habitantes, 
não devendo este numero ser inferior a 
quatro por Estado. 

§ 2.0 Para este fim mandará o Governo 
Federal proceder ao recenseamento da 
população da Ilepublica, o qual será re
visto decennalmente. (Art. 28.) 

§ 3.0 A;; t•eso·luções da Camara dos 
Deputados sobre materia de sua eco
nomia in-ternà serão numeradas e assi
gnadas pelo presidente e pelos 1 o e 2o Se
cretarias c entrarão em vigor desde a 
sua publicação, si outra data não for fi
xada. 

§ 4.. 0 Srl'ão reunidos em volume im
presso todos os Regimentos intemos da 
Camal'a, annotadas as modificações que 
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lhes foram propostas, a~ceitas ou não. 
com o3 respectivos debates, e todas Ui' 
resolur;ões, da Camara ou Mesa, sobre as 
questõ·es da -sua economia interna, desde 
a sua legislatura inicial. 

Art. ·l0
• A Caniara dos Deputados 

corre~ponder-se-á: 

a) com o Presidente da Reptvblica. 
por commíssõ.es e por intermédio peswal 
do seu Presidente, ou por mensagens 
por -esse assignadas; · 

b) com o Senado, por meio de com
missões, ou de officios do seu i" Secre
tario ao 1" Secretario daquelle ramo do 
Congresso N acionai; 

c) com os Ministros de Estado, po!' 
intermedio de suas commissões, -em con
ferencias, on por uscripto, e por offici<> 
do seu 1 • Scct>et:u i o; 

d) com as élema is autol'idndc:', JHJr 
intermedio do 1 o ou do zo Secretario. 

CAPITULO III 

DA COMPETENCIA DA CAMARA 

Art. 5.° Compete á Camara dos Depu
tados privativamente: 

i•, verificar c reconhecer os po.!:Jercs 
de seus membros; 

2", el egcr a sua l\Iesa; 
3", organizar o seu Reg3mento Interno; 
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4", regular o serviço de sua policia 
interna; 

5", nomear os empregados de sua Se
cretaria (Const., art. i8, paragrapho 
unico); 

6", resolver sobre a procedencia da 
accusação criminal intentada contra os 
seus membros, si o accusado não optar 
pelo julgamento immediato; 

7.", declarar procedente ou improce
dente a accusação contra o Presidente 
da Republica, nos crimes oommuns e nos 
de responsabilidade; 

8", declarar. procedent-e ou improce
dente a accusação contra os Ministros 
de Estado, por m·imes communs e de re
sponsabilidade, connexos com os do Pre
sidente da Republica. ( Const., art. 29. J 

Art. 6". Compete ainda á Camara dos 
Deputados, como '.lnl dos ramos compo
nentes do Congresse> Nacional, o disposto 
nos arts. 34 e 35 da Constituição da 
Ilepublica. 

Art. 7." Compete exclusivamente á 
Camara dos Deputados a iniciativa: 

a) do adiamento c'a Gessão legislativa; 
b) de todas as leis de impostos; 
c) das lei.s de fixação de foeças de 

terra e de mar; 
d) da discussão dos projecios orfr.rr~

cidos pelo Poder Executivo; 
e J do disposto nos ns. 6", 7" e 8" do 

art. 5" deste Regimento. 
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CAPITULO IV 

DOS DEPU'l'ADOS 

.t\rt. 8." São membros da Camara. 
dos Deputados os cida.dâo3 brasileiros, 
natos ou naturalizados, que forem elei
tos, na fórma da lei, pelus Estados e pelo 
Districto Fed-eral, e nt)sS:J. qualidade re
conhecidos pela mesma Camara. 

§ L" Os Deputados ~ssisLirão pontual
mente ás sessões da Camara e nenhum 
se retirará do seú edificío, durante a 
sessão, sem o partieipar ao Presidente o 

§ 20" Quando qualquer Deputado fôr 
obrigado, por impedimento legitimo, a 
faltar até trcs ses:lões, participai-o-á 
ao Presidente: quando p1r mais tempo. 
fal-o-á em officio, dirigido ao 1• Secre
tario o 

§ 30• Quando um Deputado solicitar 
licença para .se ausentar, deixando o 
exercício do mandato, dirá, por escriptoo 
os motivos do pedido, afim de que a Ca
mara, ouvida~ a Commissão de Poderes, 
resolva como fôr do justiça. 

0:\.rto 9o• No exercício do mandato, o~ 
Deputados, são inviolaveis pot· suas Qpi
niõeso palavras e votos. 

§ 1." A inviolabilidade não stl eslende 
às palavras quo o Depularlo proferir, 
ainda mesmo em sessão, desde que ellas 
não so liguem ao exercício do mandato 
e nenhuma relacão t'Elnham com este. 
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§ 2.0 Não se consideram inherentes ao 
exercício do mandato as publicaçõe3 t' 
transcripções feitas individualmente pelo 
Deputado, desde que o sejam fóra do 
org:1a official da Camara, qualquer que 
seja o assumpto daquellas. 

§ 3." A inviolabilidade protege o Depu
tado contra toda e qualquer responsabJ
lidade pelo que elle disser, ou -escrever, 
fóra do recinto, ou mesmo do edifício da 
Camara, desde que o faça a serviço desta. 
ou no exercício de sua funcção de repre
sentante da Nação. 

§ 4." Desde que tiver<?m recebido di
ploma, até a nova elci~~ão, os Deputados 
não poderão ser presos, nem processados 
rriminalmente, sem prévia licença da 
Camara, salvo o caso de i'lagrancia em 
crime inafiançavel. Neste caso, o pro
cesso será levado sómente até a pronun-· 
cia cxc!usive e remeltido neste estado, 
pela autoridade proces3ante, á Camaea 
dos Deputados, que resolverá soberana
mente sobre o merecimento das provas 
e pror.~dencia da accusação. 

§ 5. • Ao accusado, 11•1 caso do para
grapho antecedente, é facultado o direi
to de optar pelo julgamento, indepen
dente de exame do processo p-ela CamaJ'!l 
e .sem privilegio de precedencia sobre 
outros processos, com pronuncia anterior 
ou prisão mais antiga. 

§ 6.• A immunidade pessoal, salva a 
excepr~ão do nrt. 20 da Constituição da 
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Repuulica, prol cge o Do pu! a elo conlra a 
prisão ele qualquer naluroza, mesmo as 
eleterminaelas por rr:otivo ele ordem civil 
ou militar; estendo-se a quaesquel' in
fraccões anteriores ao mandato e exo
nera o Deputado da obrigação de com
parecer perante qualquer autoridade 
para depor como testemunha. ou ser in
terrogado, sobre o assumplo · proprio de 
terceiro, desde que o objeclo se refira á 
sua conducla parlamentar, ou tenha re
lação com o exercício das t'uncçõcs do 
mandato legislativo. 

,-\rt. 10. O subsidio, previsto pelo 
art. 22 da Constitnição ela Jtor,uld i1·a 
será pag·o ao Deputado desde o dia da 
installação do Congresso Nacional. 

§ 1." Nos caf;n~ rl1~ vaga n suJ,sidi" 
serrá pago da data legal da reunião da 
junta apuradora das eleições. 

§ z.· Quando a data legal da -reunião 
da junta apuradora rec::thlr no interregno 
das sessões legislativas, o subsidio ser:í 
pago ·desde o dia da inslallacão elo Con
gresso. 

§ 3.• No caso do Deputado não tomar 
posse dentro de trinta dias, contados do 
St!U reconhecimento. o subsidio ser-lhe-ri 
pago sómente da data do compromisso 
em deantc. 

§ 4.• A ajuda de Clusfo, tambem pre
vista pelo art. 22 da Constituição ela Re
publica, compete, por igual, a todos os 
Deputados. 
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Arl. 11. Os Depu lados serão tratados 
por seu nome, completo, ou abreviadú, 
sem antecipacão de titulas scientificos, 
ou de quaesquer outros de que sej,am 
portadores. 

§ 1.0 O nome co.mpleto, só será exi
gido nas actas conc.ernentes ao reconhe
cimento, ou á perda de mandato legis
lativo. 

§ 2.0 O nome abreviado será o que o 
Deputado adaptar, cabendo á Mesa re
solver os conflictos que se levantarem 
a respeito. 

SECÇÃO UNICA 

Das vagas 

Art. 12. As vagns na Camara dos 
Deputados verificar-se-hão: 

a) por fallecimento; 
b) por opcão entre dous, ou mais, 

mandatos; 
c) pela renuncia expressa; 
d) pela perda do mandato 
Art. 13. Quando um candidato for 

El'leito e reconhecido por mais de um 
districto eleitoral, deverá optar por um 
dos mandatos, dentro de 48 horas, a con
tar do ultimo reconhecimento. 

§ 1.0 Si, por occasião de s·er reconhe
cido por um districto eleitoral, o Depu
tado já estiver empossado por outro, 
presumir-se-á optar pelo mandato de 
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que l10uvcr tornnrlo posse, si no prazC' 
deste artigo não declarar o contrario. 

§ 2.0 Não estando ainda empossado e 
não optando, dentro em 48 horas, o can
d:dato eleito e reconheeido por mais de 
um distrirJto, presumir-se-á opt::tr pela 
representação do districto em que hou
ver alcançado maior numero de suf
f.cagios. 

Art. 14. A renuncia de mandato, por 
escripln, ou verbalmente, da tribun!l 
será desde logo, definitiva c irretra
ctavel. 

Art. 15. O mandato legislativo é in
compatível, durante as sessões do Con
grc~so Nacional, com o exercício de 
qualquer outra funcção publica . 

. § 1." O exercício de qua,lquer funcção 
publina por um Deputado, durantP :1s 
sessõ,~s do Congresso, determmar·êi a 
p;-~rda do seu mandato. 

~ 2. 0 Não se comprehenderá na di;;
posiçãc deste artigo o desempenho de 
missões diplomaticas, ou de commissões, 
ou commandos militares, desde que hou
ver precedido licença da Camara e, in
dependentemente de tal licença, nos ea
sos de guerra, ou naquclles em que a 
honra, ou a integridade, da Nac.:ão se 
acharem empenhadas. 

Art. 1 G. Quaml:J o Deputado incorrer 
em pena de-perda do mandato. o Presi

clcnt.e da Camara, e.T-O{j"icio, .ou a reque
rimento de qualquer cidadão, dará co-

2 
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nhecimento do facto ás Commissões de 
Poderes e de Constituição e Justiça, que, 
em reunião conjuncta, darão parecer a 
respeito, no prazo de cinco dias. 

§ 1 o. Esse parecer será submeLtido a 
discussão unica e poderá ser emendado 
em suas conclusões. 

§ 2. 0 Sempre que houver voto em se
parado, ou emenda, ás conclusões do pa-

recer, o Presidente da Camara, ex-offi
cio, ou a requerimento de qualquer 
Deputado, consultará a Camara sobre a 
preferencia para votação. 

§ 3.0 Resolvida, preliminarmente, a 
preferencia, a Camara pronunciar-se-á 
de me1·itis em votação nominal. 

~ 4. 0 Decretada pela Camara a perda 
do mandato, o Presidente declarará 
aberta a vaga para todos os effeitos le
gaes. 

Art, 17. f".empre que se dér vaga na 
Camara dos Deputados, a ,Mesa, por in
termedio do 1 o Secretario, communicará 
o facto ao Governo do respectivo Estado, 
para seu immediato preenchimento. 

Paragrapho uni co. Si a vaga houver 
occorrido na Tepresentação do Districto 
Federal a communicação respectiva será 
feita ao Ministerio do Interior. 

Art. 18. A vaga na Camara dos Depu
tados deverá ser preenchida no prazo 
maximo de ires mezcs, a contar da data 
em que se verificou. 
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~ 1.0 Si o Governo do iE:stado em cuja 
representação se abrir a vaga, ou o Mi
nistro do Interior, no Districto Federal, 
não designar o dia para a nova eleição, 
dentro em 30 dias, a contar da data da 
sua verifieação, a Mesa da· Camara desi
gnai-o-á. 

§ 2.0 A attribuição conferida pelo 
paragrapho anterior á 1\Iesa da Camara 
dos Deputados será exercida, no inter
vallo das sessões legislativas, pelo seu 
Presidente . 

. § 3.0 o prazo vara o preenchimento 
de vag::~s provcnient,es de perda de man
dato contar-se-á da data em que esta for 
decretada pela Camara. 

CAPITULO V 

DAS SESSÕES PREPARATORJAS 

Art. 19. No primeiro anno de cada 
legislatura, a 15 de abril, reunidos os 
candidatos diplomados á deputação fe
deral, na sala das sessões da Camara. 
ás 13 horas c 1/2 em ponto, occupará n 
prcsidcncia o Deputado que foi eleito c 
serviu como presidente na ultima sessão 
legislativa si houver sido diplomado para 
a nova legislatura. 

~ 1. 0 Na falta de candidato que tenhá 
sido presidente na ultima sessão legis
lativa, caberá a presiclencia ao c:mdi
cla! o cliplomaclo que foi, então, 1 o Vice-
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Presidente c. na falta deste, ao que ti
ver sido 2• Vice-Presidente. 

~ 2.• Na falta de candidatos diploma
dos que tenham sido Presidente, f•, ou 
2• Vice-Presidentes, ao fim da ultima 
sessão legislativa, caberá a presidencia 
aJ que fôr o mais velho em idade entre 
os diplomados presentes. 

Art. 20. O Presidente convidará qua
tro candidatos diplomados para Secre
tarias, declarando, então, installada a 
Mesa. provisoria da Camara. 

~ 1.• Até a eleição da Mesa definitiva. 
o Presidente será subslituido, em seus 
impedimentos, pelos Secretarias, em 
succcssão· ordinal. 

§ 2.0 Na falta ele qualqt;m· desses Sc
crefarios, o Presidente convidará quem 
os substitua, dentre os candidatos di
fllomados. 

§ 3." Assim organizada, funccionará a 
Mesa provisoria atP. a eleição da defini
tiva, no principio das sessões ordina
rias da Camara. 

§ 4.0 A Mesa da Camara tem compe
lencia para se dirigir aos Governadores 
ou Presidentes dos Estados e a todas 
as autoridades administrativas e judi
ciarias, fec!eraes, estaduaes c munici
paes, solicitando qualquer informa(;.ão, ou 
documento, referente á matcria eleitoral. 

Art. 2l. Organizada a Mesa proviso
ria da Camarn, cada mn elos nncliclatos 
entregará o seu diploma ao Presidente. 
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§ 1." Poe diploma entender-se-á o 
titnlo ou documento que como La! fôe 
definido pela lei vigente ao tempn da 
clci~.:.ão. 

§ 2." Um dos Secretarias fará a rela
ção nominal dos diplomados, por Esta
dos, do norte para o sul, e por distri
elos eleitoraes, em sequencia ordinal. 

Aet. 22. Organizada a relação dos di
plomas. o Presidente nomeará dentre os 
candidatos diplomados, uma commissão 
de cinco membros, para organizar, no 
prazo maximo de 24 horas, duas I istas: 
uma, dos candidatos legalmente diplo
mados; outra, daque!le,; cujos diplomas 
não revestirem as condioões legaes. 

Paragrapho uni co. O parecer da Com
missão dos Cinco será suhmettido, sem 
discussão. ao voto dos candidatos in:Jlui
dos na lista dos legalmente diplomados. 

Art. 23. Os candidatos diplomados re
unir-se-ão, diariamente, ás 13 horas c 
1/2 em ponto, em sessão preparatoria. 

~ 1.0 Nas sessões preparatorias a Ca
mara funecionará com qualquer numero. 

§ 2.0 Os candidatos diplomados, que 
não puderem compareceT ás sessões pre
paratorias, remctterão á Mesa exposi
ção por escripto, dos motivos dos s·eus 
impedime'lltos, na qual declararão quan
do poderão estar presentes. 

§ 3.0 Essas escusas serão remeltidas. 
com os respectivos diplomas, ás Com
missões de Inquerito. 

http:clci1:.�o
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Art. 24. Nos ou rro.s annos da legisla
tura as sessões preparatorias começa
rão a 28 de abril, afim de se verificar a 
presença do numero de Deputados ne
cessario á installação do Congresso Na
cional, para a participação de qur} t 1·ata 
o art. 5:3. 

§ 1. 0 As sessões preparatorias, nas 
convocações extraordinarias do Con
gresso Nacional, terão inie;o cinco dias 
antes da data marcada para a sua. re
união. 

§ 2.0 As ses,sões preparatorias, a que 
se refere este artigo, durarão o tempo 
preciso ao preenchimento do fim a que 
se destinam. 
§ :3. 0 A Mesa da sessão iegislativ<.> 
anterior presidirá as sessões preparato
rias, bem como as ordinat'ia . .;, até a 
eleição definitiva. 

CAPITULO VI 

DAS COM~i!SSÕES DE INQUERITO 

Art. 25. Approvadas as listas orga
nizadas pela Comm.issão dos Cinco, a que 
se refere o arL 22, serão conslituidas á 
sorte, dentro os candidatos legalmente 
diplomados, seis Commissóes de Inque
rito, de cinco membros cada uma. 
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§ L" A's Commissõcs de Inqnerito 
compelirá o exame das eleições por Es
tados, assim distribuídos: 

á primeira - Amazonas, Pará, Ma
ranhão, Piauhy, Ceará e Rio Grande do 
Norte; 

á segunda - Par·ahyba, Pernam-
buco, Alagôas e Sergipe; 

á te1'ceira - Bahia, -Espírito Santo, 
e Districto Federal; 

á quarta - Rio de. Janeiro e São 
Paulo; 

:í quinta - Minas Geraes; 
á sexla - Paraná, Santa Catharina. 

Rio G1·ande do Sul, Matto Gr·ossu e 
Goyaz. 

§ 2. 0 Nenhum C\lndidato poderá fun
ceionar em commissão á qual caiba exa
minar eleicões do Estado, inclnsive o 
District.o Federal, por onde haja sido 
diplomado. 

§ 3.0 Na hypnthesJ de sorteio de um 
candidato para uma Commissão em que 
não possa funccionar, o seu nome vol
tará a figurar entre os sorteaveis· para 
as Commissões ainàa não constituídas. 

§ 4.0 O Presidente não poderá fazer 
parte de qualquer Commissão de Inque
rito. 

§ 5.• Aos Secretarias, que forem sor
teados para as Commissões de Inquerito, 
o Presidente dará substitutos na .Mesa. 

A1·t. 2G. :lo easo de var.ms, ou ele 
impedimentos de qualquer natureza, de 
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membros das Commissões, a subsliluição 
far-sc-:5. por sorteio. 

§ 1." Considerar-se-á insubsistente 
o sorleio do candidato diplomado au
sente da Capital FederaL 

§ 2.• Os membros das Commissões 
de Inquerito, que não cstíverem reco-
nhecidos até a installação do Congres
so Nacional, serão substituídos, na pri
meira sessão ordinaria da Camara. 

§ 3.• O membro da Comm;ssão de ln
querilo que faltar a duas reuniões con
secutivas, sem motivo devidamente jus·· 
tificado, será considerado como tendo 
renunciado á Commissão, dando-lhe o 
Presidente da Camara substituto, por 
sorteio. 

ArL. 27. As Commissões de Inquc
rito reunir-se-ão, no mesmo dia em 
que forem sorteadas, para procederem 
á eleição dos seus Presidentes c Vice
Presidentes. 
. § L" As Commissões de Inquerito 
celebrarão as suas reuniões em salas do 
edifício da Camara dos Deputados, an
nnnciados. pelo Diario do Con(lressu, 
com antccedencia de doze horas, pelo 
menos, o dia e a hora dos respectivos 
trabalhos . 

. § 2.• Essas reuniões serão celebra
das de dia, ou á noite, tantas vezes 
quantas se fizerem necessarias, podendo 
os trabalhos ser interrompidos, ou adia-
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elos, para recomeçarem, ou não, no mes
mo dia. 

~ 3." A's reumoes das Commissões 
de Inqueri to admittir-se-ão todos os 
interessados, que o requererem, verbal
mente, ou por escripto. 

§ 4.0 Na mesma reunião em que fôr 
eleito, o Presidente da Commissão de 
Tnquerito designará os relatores, distri
buirá os pa,peis eleitoraes e convocará, 
pelo Diario do Congresso, para a reu
nião do dia seguinte, ás 14 horas, os m
teressados no pleito. 

Art. 28. Compete aos Presidentes 
das Commissões de Inquerito: 

a) convocar as suas reuniões; 
b) designar relatores; 
c) dirigir todos os seus trabalhos; 
dl manter a ordem em suas reuniões; 
e) resolver, nos termos deste Regi-

mento, as questões de ordem; 
f) remetter á Mesa os oarecer~s nos 

prazos regimentaes; 
g) ser orgão de communicação entre 

à Com missão e a Mesa. 
Art. 29. As Commissões de Inquerito 

só poderão deliberar com a presença ela 
maioria absoluta dos seus me~bros e 
por maioria de votos. 

Art. 30. Na primeira reunião ela Com
missão, convocada pelo Diario do Con
(Jresso, será ella informada, verbalmenle 
por cada um dos relatores, das questões 
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F;uscilaclas pelos documentos presentes á 
Camara dos Dépu Lados. 

§ 1.• Si nossa reunião ninguem se 
apresentar, contestando <Ou reclamando, 
Iavrae-sc-á, na seguinte, o parecer, ele 
ac'côrdo com os documentos presentes á 
Commissão. 

§ 2. • Si apparcccrem contestantes, 
scr-lhes-ú concedirlo o prazo improro
gavel de quateo dias consecutivos para 
o offcrecimcnto de suas contestações. 

s 3.•- E' J'esalvado a cada contestante 
o 'direito de desistir, total ou parcial
mente, do prazo que lhe couber para of
fereoer a sua contestação. 

§ 4." O exame dos ;papeis eleitorac3 
serú feito na sala da respectiva Com
missão de IÍlquerito, sob as vistas de 
um dos srus memhro;;. ou de funccio

nario da Secretaria da Ga.mara, para 
esse fim designado. 

Art. 31. Findo o prazo a que se re
fere 0 artigo anterior, o contestante 
apresrmtará a sua contestação escripfa. 

<§ U A contestação deverá conter: 
a) a indicação de cada secção eleito

ral cuja annullação é pleiteada, com os 
fundamentos !egaes de sua nullidade; 

b) a relação de todas as secções elei
toraes cuja apuração fôr proposta, com 
os resultados respectivos, discriminados 
por candidato; 
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c) a indicação dos candidatos inele-
gíveis cujo não reconhecimento seja 
proposto; 

d) a in:licação dos candidatos, por or
. dem decrescente de votos, que, por 
!'orça da approvação das conclusões an
teriores, sejam propostos ao reconheci
mento. 

§ 2. 0 Impugnado um diploma, por 
inelegibilidade do candidato, a contes
tação, além dos requisitos do paragra
pho antecedente, precisará os funda
mentos legaes da impugnação. 

~ 3. 0 Será vedado ao contestante ler a 
sua contestação ao entregai-a á Com
missão, não lhe sendo, tambcm, per
mittida n'esse momento, qualquer consi
deração oral. 

§ 4.° Findo o termo da contestação, o 
Presidente da Commissão dará, imme
diatamente, ·vista do:; papeis aos 'contcs
taclos, para, ci11 igualdade ele prazo c de 
condições. offerecerem as suas contra
con tcstações. 

~ 5.0 Havendo mais de um contes
tante, ou de um contestado, por distri
cto eleitoral, cada grupo de interessa
dos fará o exame dos papeis em con
juncto, dentro do mesmo prazo, impro
rogavel, de quatro dias. 

§ 6.0 Quando a Junta Apuradora nfir) 
expedir diplomas, ou quando os expe
didos forem julgados illegaes, os can
didatos, que se apresentarem, serão 
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considerados, a um tempo, c.::mleslante;:. 
e, reciprocamente, contestados. 

§ 1.• l'\a hypothese do parag-rapho 
untcrio:--, todos os candidatos terao vista 
dos papeis eleitoraes, para exame em 
conjunto, no prazo regimental, abrindo
se-lhes, após a entrcgn das justifica
ções cscripcta~; de suas rm:tonr;õe.~. nov::t 
vista, para a analyse reciproca dos tra
balhos apresentados, guardadas as pre
scripções dos paragraphos antecedentes. 

Art. 32. Recebidas todas as contesta
ções e contra-contestações. relativas a 
um districfo eleitoral, o Presidente da 
Comtnissão de .Jnquerito declarará im
mediatamente, aberto o debate oral en
tre os interessados. 

§ 1." Nesses debates, que terminn.riío 
na J'eunião do rlin immeclialo, fallarão, 
·primeiramente, os contestntllJ>s e, por 
ultimo. os contestados, prefixando o 
.Presidente prazo igual para cada expo
sição oral . 
. § 2·." São absolntamente vedadas al
lusõcs pessoaes, no decorrer dos de
bates, sob pena de ser cassada a palavra 
ao candidato. 

§ 3.0 Encerrada a discusji\o, irão os 
papeis ao Relator, que, no prazo de tres 
dias, formulará o reelatorio do pleito, 
mencirmando todos os pontos sobre qlN 
versaram as allegações das partes e 
mais o que julgar digno de referencia. 
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Art. 33. O rcla!orio terminará ~m 
parecer, constante de conclusões, que 
precisem: 

a) as secções eleitoraes cujos resulta
dos não devam ser apurados; 

b) as secções eleitoraes que devam 
ser approvadas, mencionados os candi
datos nellas votados c o numero de vo
tos de cada um, na ordem decrescente 
da votação; 

c) os candidatos inelegíveis, quando os 
houver; 

d) os candidatos qur, em consequen
cia das conclusões anteriores, devam ser 
reconhecidos. 

§ 1.0 Será da Commissão o parecer do 
Relator que obtiver a assignatura da 
m~ioria dos seus membros. 

& 2.0 i3i a maioria ela Corr.missão ma
nifestar-se contrariamente aq parecer, o 
Presidente designará outro Relator. 
para, dentro de dois dias, redigir e apre
sentar novo parecer, passando a consti
tuir voto em separado o do Helator pri·· 
mitivo. 

§ 3.0 Si algum membro da Cornmis
são discordar do parecer c quizcr redi-
gir voto em separado, ser-lhe-á, para 
isso, concedida vista dos papeis, na Se
cretaria, pelo prazo de dois dias, a con
tar da data da assignatnra do parecer. 

~ ''·o O prazo de dois dias, para u rc
dacção de voto em separado,. Wl'á com-
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mnm a todos os membros da Commissão, 
que o solicitarem. 

§ 5.0 O voto em separa,do será redi
gido em ·condições identicas ás do pa
recer. 

§ 6. 0 Sempre que o parcecr, ou o voto 
em separado, propuzer a annullação, ou 
o não reconhecimento da validade de 
diploma, o Relator, dentro de vinte e 
quatro horas, desdobrai-o-á, por fórma 
a discriminar: 

aj os candidatos não affectado:o em 
seus diplomas; 

b) os candidatos de diplomas· affccta
dos e os não diplomados propostos ao 
reconhecimento. 

Art. 34. Os Deputados poderão offe
recer emendas ao parecer da Commbosão 
de Inqucrito. 

Paragrapho unico. Para a redacção de 
emenda os Deputado~· terão, •em com
murn, a contar da assignatura definitiva 
do parecer, o prazo de vinte e quatro 
horas, afim de poderem examinar, na 
Secretaria da Camara, as actas c papeis 
e! e i toraes. 

Art. 35. Só poderá ser p·roposta a an
nullação das eleições nos casos seguin
tes: 

1°, quando realizadas perante mesas 
constituidas por modo diverso do pre
scripto em lei; 
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2°, quando realizadas em dia e Iogar 
diversos dos legalmente designados; 

3°, quando os livros em que forem 
lavradas as actas não estiverem rubri
cados pelo juiz federal e pelo juiz de 
direito e não contiverem termos de 
abertura e encerramento assignados pelo 
prirp.eiro; 

4°, qua,ndo se fizerem as eleições por 
al istamcnto- clandestino, ou fraudulento; 

5°, quando as actas não estiverem de
vidamente assignadas pelos eleitores c 
pelos mesarios; 

6°, quando houver prova evidente de 
recusa de fiscaes apresentados pelos 
candidatos, ou por um grupo de eleito. 
rcs; 

/
0

, quando houver prova de fraude, 
que ai tere o resultado da eleição. · 

Art. 36. Findos os trabalhos da 
Commissão de Inquerito referentes á 
eleição em qualquer districto eleitoral, 
o seu Presidente enviará á Mesa o 
respectivo parecer, com os votos em 
separado, emendas e documentos, cuja 
publicação houver sido julgada neces
saria. 

Paragrapho uni co. As Commissões 
de Inquerito que não derem os pare
ceres dentro de dez dias, a contar da 
terminação dos debates entre os in
teressados, serão substitui das. 

Art. 37. As Commissões de Inque
rito durarão até que terminem os tra-
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balhos de reconhecimento de poderes 
para a renovação da Camara. 

Paragrapho uni co. Para o exame das 
eleições ás vagas verificadas após a 
inslallação do Congresso Nacional, ser
virá a Commissão de Poderes. 

Art. 38. Quando se realizar a elei
ção para a renovação da Camara dos 
Deputados, ou para o preenchimento 
de vaga, o seu Presidente fará publi
car, no Dia1'io elo Conu'/'esso, por Es
tados, districtos eleitoraes, municípios, 
em ordem alphabetica, e secções elei
toraes, em sequencia ordinal, á medi
da que forem recebidos, os boletins 
eleitoraes e a relação dos livros entra
dos na Sceretaria da Camara, com as 
datas da sua expedicão e recebimento. 

Paragrapllo uni co. A' excepcão d% 
apresentados pelos interessados ás re
spectivas Oommissões de Inquerito, a 
Secretaria da Camara só receberá do
cumentos, ou papeis, cleitoraes, por 
via postal, ou telegraphica. 

CAPITULO VII 

DO RECONHECIME:-!TO 

Art. 39. O parecer da Commissão 
de Inquerit.o recebido pela Mesa será 
lido, em summario, e mandado publi
car no primeiro numero do Diario do 
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Cong1•esso e em avulsos, com os respe
cLivos votos em separado, en,endas, 
contestações, contra-contestações e do
cumentos destinados á publicidade. 

§ Lo O Presidente ela Camara, em 
,qualquer tempo antes da votação, de
volve'l'á ú Commissão, ex-officio, ou a 
requerimento de qualquer Deputado, o 

parecer que não estiver formulado de 
accôrdo com o art. 33, ou conliver erros 
arithmeticos que affectem o resultado. 

§ .2.0 O voto em separado e a emen
da, que não estiverem redigidos de 
accôrdo com o art. 33, não serão to
mados em consideraç-ão pela Mesa. 

§ 3.0 O voto em separado, ou emen
da, que apenas propuzer a substitui
ção de candidato inelegível pelo im
mediato em votos ao ultimo eleito, só 
será aceito peJa Mesa quando o elegí
vel nelle figurar com mais de metade 
dos votos obtidos pelo inelegível. 

Art. 110. Vinte e quatro horas de
pois da publicação a·· que se refere o 
artigo anterior, que não poderá ser 
dispens-ada, o Presidente da Camara 
dará para a ordem do dia seguinte a 
votação, sem discussão, dos pareceres 
unanimes, que não propuzerem a an
nullação de diploma. 

§ 1.0 Poderá ser concedida urgencia 
para a immediata votação dos JJarece
res a que se refere este artigo, por de
liberação da maioria dos prasentes e a 

3 

http:considera�.�o
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reqnerimenlo de qualquer mnrlir1al n 
diplomado, ou já reconhecido, desde 
que tenha sido preenchida a formali
dade da publicação pelo Diario do 
Congresso. 

§ 2.0 Poderá ip:ualmcnte, mediante 
as mesmas condições exigidas pelo pa
ragrapho ant.:Jrior, ser concedido o 
adiamento d<> votação do parecer, mes
mo unanime, sobre ele·ições duvidosas, 
até que a Camara se haja devidamente 
constituído. 

§ 3. o Para as dclibel'açõcs relativas 
aos pareceres unanimes, que não sof
frem discussão, será necessaria a pre
sença, pelo menos, de quarenta e dois 
candidatos, diplomados, ou já reconhe
cidos. 

§ 4.0 Os pareceres não sujeitos á dis
cussão não admiltirão encaminhamento 
da votação. 

Art. 41 . O parecer acompanhado 
de voto em separado, ficará sujeito á 
discussão. 

§ 1.0 Essa discussão só poderá ser ini
ciada vinte e quatro horas depois da 
distribuição, em avulso impresso, do pa
recer, voto em separado, contestações, 
contra-contestações, emendas e do
cumentos, cuja publicação a Commissão 
de Inquerito determinar. 

§ 2.0 O interstício determinado no pa
ragrapho anterior não poderá ser dis
pensado. 
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§ 3.0 Os pareceres com voto em separa
do só serão votados com a presença de 
107 deliberantes, pelo menos. 

Art. 4.2. Quando o parecer, unanimc, 
propuzcr a annu!lação, ou o não rcco
uhecimcnto, ca validade, de diploma, a 
sua discussão e votação só terão lagar 
nas sessões realizadas após a installa
ção do Congresso Nacional., 

Art. 4.3. Quando o parecer fôr acom
panhado de voto em separado, propon
do, este ou uquelle, a annullação, ou o não 
reconhecimento da validade, de diploma, 
será submettido á discussão c votacão 
em sessão preparatoria. 

§ 1.0 Si as conclusões que não propu
zcrem. a annullação ou o não reconheci
mento de validade, de diploma, obtive
rem prefercncia para a votação, essa 
far-se-á immediatamente. 

§. 2.0 Si as conclusões que propuze. 
rem a annul!ação, ou o não reconheci
fncnto de validade, de diploma, obtive
rem prefercncia para a votac;:ão, ou si 
forem rejeitadas as conclusões !QUe a 
não propuzerem, adiar-se-á a votação 
para as sessões realizadas após a instal
lação do Congresso Nacional, quando se 
reabrirá a discussão. 

Art. 4.4. Quando o parecer fôr acom~ 
panhado de emenda, propondo a annul
lação, ou o não reconhecimento de va
lidade, de diploma, si a emenda obtiver 
preferencia para a votação, será essa 
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adiada para as sessões realizadas após a 
installação ,do Congresso Nacional. 

Art. 4 5. Quando todos os candidatos 
por um districto eleitoral não houverem 
sido diplomados, si o parecer sobre o 
seu reconhecimento fôr unanime, pode
rá ser votado, antes da abertura da Ca
mara, por 107 deliberantes. 

Paragrapho uni co. Quando, nesse 
caso, houver voto em separado, só depois 
da abertura -da Camara poderá ser dis
cutido e votado o respectivo parecer. 

Ar L. lt6. To'do o parecer suje i Lo á 
discussão terá votação nominal para: a 
sua primeira conclusão. 

Art. 47. Os candidatos não tomarão 
parte nas votações dos pareceres sobre os 
respectivos districtos eleitoraes·. 

1\rt. 48. A votação das conclusões de 
pareceres, de voto em separado, ou de 
emendas, far-se-á por meio de prefe
rencia, préviamente deliberada pela Ca
mara. 

§ 1." Acceitas as conclusões prelimina
res, considei·ar-se-á ipso facto approva
da a indicação dos Deputados que, em 
consequencia dellas, forem propostos aó 
reconllecimento. 

§ 2." Exceptuar-se-ão do disposto 
neste artigo as emendas eliminatorias de 
candidatos por inelegibilidade, com, ou 
som substituição delles pelos immedia
tos em votos ao ultimo eleito, as quae.3 
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Rerão votadas depois da proposição que 
houver obtido a preferencia. 

Art. 49. Quando as conclusões pre
liminares a serem votadas forem duas 

a primeira, annullando c.ortaíl elei
ções, e a segunda approvanclo outras 
c a Camara acceitar sómentc a segunda, 
o parecer voltará á Commissão pal'a fa
zer nova apuração, de accôrdo com o 
vencido, dentro de vinte c quatro horas, 
sob pena de destituição. 

Paragrapho uni co. Si a Camara não 
approvar nenhuma dessas conelu:;:ões, a 
Mesa furá, imrrwdiatrmwntc, o sorteio de 
uma. outra Commissão de cinco mem
bros, á qual serão remettidos todos os 
papeis eleüoraes, para novo exame e re
spectivo parecer, que deverá ser apre
sentado no prazo maximo de tres dias. 

Art. 50. A' proporção que se fôr vo
tando, o Presidente proclamará Depu: 
ta dos os candidatos reconhecidos. 

Paragrapho unico. Um dos Secreta
rios fará a lista dos candidatos reconhe
cidos, por Estados, de norte para o sul, 
e na sequencia ordinal dos respectivo::~ 
districtos. 

Art. 51. A Camara mandará proce
der á nova eleição sempre que, no reco
nhecimento de poderes de seus mem
bros, annullar, por qualquer fundamen
to, mais de metade dos votos ele candi
dato diplomado, ou não. 
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§ 1.0 Para esse calculo serão deduzidos 
os votos de duplicatas de netas, despre
zadas pela impossibilidade de se verificar 
qual delias é a verdadeira. 

§ 2.0 Si, ainda assim, o candidato di
plomado ficar com maioria de votos so
bre os demais candidatos, deverá ser re
conhecido. 

§ 3." Para a verificação da vota;,;ão 
dos candidatos não diplomados, a Com
missão de Inquerito fará, preliminar
mente, a apuração, em face dos livros 
da eleição, enviados ao poder verificador 
pela Junta Apuradora. 

Art. 52. Todas as vezes que a. Ca
mara, na verificação e reconhecimento 
de poderes dos seus membros, julgar 
nullos, ou não apurar, por vicias e frau
des, actas ou outros documentos eleito
raes, remettcl-os-á, por intermedio da 
lllc,;a, á auloridade competente. nara a 
cffectiva responsabilidade pelos meios 
legaes, dos culpados. 

Paragrapho unico. Esta providencia 
deverá ser tomada pelo 1 o Secretario 
dentro de quarenta e oito horas após a 
approvação das conclusões que a deter
miuarem. 

Art. 53. Verificada a legalidade rlos 
poderes de mais de 107 Deputados, si se 
acharem presentes nesse numero, pelo 
menos, far-se-á a devida communicação 
ao Presidente da nepublica c ao Senado, 
para que se nccorde no cdi rirío em que 
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cloYed ter lagar a inslallação da sessão 
legislativa. 

Paragrapho unico. Quando a Camara 
do,: Deputados não pude;:- iniciar os seus 
trabalhos no dia marcado na Constitui
ção, ou em lei ordinaria, por não haver 
numero legal, far-so-á identica commu
nicação, o proceder-se-á do mesmo modo 
logo que o numero estiver completo. 

Art. 54. Na ultima sessão prepara
toria, o Presidente convidará os Depu
tados a contrahirem o formal compro
misso de bem cumprir os seus deveres, 
pelo modo por que passará a fazel-o. 

§ 1.0 Levantando-se, no que ,será 
acompanhado por todas as pessoas que 
se acharem na sala das sessões, o Presi
dente proferirá, então, a seguinte affir
mação: 

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

§ .2.0 Em seguida, o Presidente man
dará fazer a chamada dos Deputados e 
cada um delles, a começar pe1os mem'
bros da Mesa, dirá, á proporção que for 
pr:Jferido o seu nome: «Assim pro
metlO». 

§ 3. 0 O Deputado que comparecer de
pois ela abertura do CongTcsso, sorú rc-
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Secretarias, e proferirá, em sessão, pe
rante o Presidente, o compromisso deste 
artigo. 

CAPITULO VIII 

DA MESA 

Art. 55. A' Mesa da Camara dos 
Deputados compete a direcção de todos 
os seus trabalhos. 

§ L" A Mesa compõe-se de um Presi
dente e de quatro Secretarias. 

§ z.o Para supprir a falta do Presi
dente e dos Secretarias haverá dois Vi
ce-Prcsidcnlcs e dois Supplentes de Se-
cretarias. , 

§ 3.0 O Presidente convidará qualquer 
Deputado para substituir os Secretarias, 
na falta accidental dos respectivos Sup
plentes. 

Art. 56. A Mesa. eleita ao inicio de 
cada sessão legislativa, servirá, tambem, 
nas sessões extraordinarias e em todas 
as prorogaçõ.es. 

§ 1.0 Sempre que se verificar vaga na 
Mesa, durante o funccionamento do Con
gresso Nacional, por morte, renuncia, ou 
perda de mandato, de um dos seus mem
bros, figurará, em primeiro logar, na 
ordem elo dia immediata, a eleição do 
seu substituto. 
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~ 2." A;;t fnncçõt's rlns nwm\n•o:o; rh\ 
Mesa da Camara dos Deputados sómente 
cessarão: 

a) nos annos iniciam; da legislatura, 
com a constituição da que deve presidir 
ás sessões preparatorias para o reconhe
cimento de poderes; 

b 'l nos demais annos da legislatura, 
com a eleição da nova Mesa. 

Art. 57. O Presidente c os Vicc-Pre-· 
sidentcs substituirão o Vice-Prcsidenle 
do Senad·o; em seus impedimentos, 
quando estiver funccionando o Congresso 
Nacional. 

Paragrapho unico. O 1" e o 2• Secre
tarias servirão como 2• c 4" do Congres
-so Nacional e, nesse caracter, substitui
rão o Presidente e os Vice-Presidente~, 
em seus impedimentos. 

Art. 58. Os m<Jmbros da 1\fesa, hem 
como os Vice-Presidentes c os Supplen
tes de Secretarias, não poderão fazer 
parte de qualquer Commissão, perma. 
nente, ou especial. 

~ECÇÃO I 

Da eleição da Mesa 

Art. 59. A' ultima sessão prepara to
ria de cada sessão legislativa ordinaria, 
o seu Presidente dará para ordem do dia 
da primeira sessão da Camara a eleição 
da sua Mesa. 
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Paragrapho unico. A eleição do Pre
sidente e dos Vice-Presidentes ela Ca
mara far-se-á, simUltaneamente, na pri
meira sessão ordinaria em que houver 
numero para votações; a dos Secreta
rios dever.á realizar-se logo na sessão 
seguinte c pela mesma fórma. 

Art. 60. Os membros da Mesa serão 
eleitos por escrutínio secreto e por 
maioria absoluta de votos. 

§ 1.0 Si ningucm obtiver maioria ab
soluta de valos, proceder-se-á a segundo 
escrutínio entre os ·dois mais votados. 

§ 2.0 Si houver mais de dois com igual 
numero de votos, a sorte decidirá quaes 
os que devem concorrer a segundo escru
tínio. 

§ 3. 0 Si !Jouver novo empate, em se
gundo escrutínio, a sorte decidirá qual 
o eleito. 

§ 4.0 Os immediatos em votos ao 3° e 
ao 4o Secretarias serão, respectivamente, 
1 o e zo Supplentes. 

SECÇÃO li 

Do Presidente 

Art. 61. O Presidente é o orgão da 
Camara, quando ella houver de se enun
ciar collectivamente, o regulador dos 
seus trabalhos c o fiscal da sua ordem, 
Lu elo na conformidade deslc Regimento. 
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Arf. G::'. São aUríbuíçõcs do Pecsi
clcnlc, além de outras conferidas ucste 
ltegimcnto. 

1•, presidir as sessões ela Camara; 
2", abrir e encerrar as sessões ás ho

ras competentes, nellas manter a ordem 
I" fazer observar a Constituição, as leis 
da Rcpublica e este Regimento: 

3•, fazer ler as actas pelo 2" ·Secreta
rio, submettel-as á discussão e ao voto 
da Camara e assignal-as, depois de ap
provadas; 

4", fazer ler o expediente pelo i • Se
cretario; 

5", dar posse aos Deputados reconilc
cidos; 

(i•, conceder a palavra aos Deputados, 
na ordem da inscripção, aos que a soli
citarem verbalmente, nos termos do Re
gimento, c negai-a aos que a pedirem 
sem direito; 

7", convidar o orador a declarar, pré
viamente, si vae falar a favor, ou contra 
a materia em discussão; 

s•. interromper o orador, quando se 
desviar da questão, quando falar contra 
o vencido, quando faltar á consideração 
á Camara, aa Senado, ou a algum dos 
seus membros, o, em geral, aos repre
sentantes do poder publico, adverLindo-o, 
chamando-o á ordem e retirando-lhe 
a palavra, si não fôr obedecido; 

9", chamar a attenção do orador, ao 
terminar a hora do expediente e da or-
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que tem direito de occupar a tribuna; 

10". annunciar a ordem do dia e o 
numéo ele Deputados presentes; 

11•, submcttcr á discussão e li vota-
ção a materia a isso destinada; / 

12•, estabelecer o ponto da questão so
bre que devam ser feitas as votações; 

13", annunciar o resultado das vota-
ções; · 

14", conceder a palavra para explica
ção }lel'\soal, sem prejuízo da ordem ele 
dia: 

15", communicar â Camara o rel!ebi
mcnlo ele mensagens e outras corre
spondencias do Governo e fazel-as ler 
pelo 1" Secretario; 

iG•, nomear por autorização da Ca
mara, Uommissões especiaes, míxtas e 
externas; 

11•, designar substitutos para os 
membros das Commissões, em suas va
gas, ·ou em seus impedimentos, exce
ptuada a Commissão de Policia; 

18", promover a publicação dos deba
tes e de todos os trabalhos c actos da 
Camara; 

Hl'. não permittir a publica_ção de e~
pressões e conc~itos vedad.os pelo Regi
mento; 

20", organizar e designar a ordem do 
dia seguinte; 

21 ", informar â Camara sobre qual-
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quer ponto de ordem ou de pratica par
lamentar; 

22", suspender a sessão, deixando a 
cadeira da Presidencia, quando não pu
der manter a Ol'dcm, ou as circumstan
cias o exigirem; 

23", levantar a sessão; 
211•, assignar todas as resoluções da 

C amara; 
25', assignar a correspondencia desti

nada ao Pres idente ela llc:puhlica c ú~ 
assem'oléas estrangeiras; . 

26", convocar sessões extraordinaria~; 
27•, presidir as reuniões da Commis

são de Policia, tomar parte nas suas dis
cussões e deliberações, com direito a 
voto, e assignar os respectivos parecere~; 

28•, subsfituir,· nos termos do Regi
mento commum, do Congresso Nacional, 
o seu Presidente; 

29", subsLituir, nos termos ela Consti
tuição, o Presidente da Republica; 

30", resolver todas as questões de or
dem que occorrerem durante as sessões. 

A1·t. G3. O Presidente da Camara 
não poderá, si não na · qualidade de mem
bro da Commissão de Policia, offei'ecet' 
projectos, indicações ou requerimentos, 
ou votar, excepto nos casos de empate, 
ou nos escrutínios secretos. 

Paragrapho unico. Para tomar par te 
em quakrucr discussão, o Presidente 
deixará a cadeira, interinamente, ao seu 
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substituto, cm(Ju:mto se tratar dd objc
cto quo se propuzer a discutir. 

Art. 64. Na falta, ou no impedi
monto do Vico-Prosidonto da Ropublica 
e do Vice-Presidente do Senado, o Pre
sidente da Camara será o substituto 
eventual do Presidente da Republica. 

SECÇÃO lll 

Dos Vice-Presidentes 

Ar~. 65. Sempre quo o Presidente 
não se achar no recinto, á hora regL 
mental do inicio dos trabalhos, o i• Vi
ce-Presidente. e, em sua falta, o 2•, sub
stituil-o-fi nó desempenho das suas 
funcçôes, cedendo-lhe o Jogar logo que 
fOr presente. 

Paragrapho unico. Quando o Presi~ 
dente tiver necessidade de deixar a ca
àcira, procedr.r-se-á da mesma fórma. 

SECÇÃO IV 

Dos Secretm·ios 

Art. 66. São attribuições do i• Se
cretario: 

1•, fazer a ehamada nos casos previs
tos neste Rllgimento; 

2•, ler 6. Camara a integra de todos os 
officios do Governo c do Senado e, em 
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sumrnario. qualquer outro papel que 
deva ser lido em sessão; 

3', despachar toda a mataria do ex
pediente; 

4•, receber e fazer toda. a correspon
dencia official da Camara; 

5", receber, igualmente, todas as re
presentações, convites, petições e me
moriaes dirigidos á Camara; 

0", fazer recolher e gnardar, em boa 
ordem, todas as proposições, para apre
s.ental-as opportunamente; 

7", assignar, depois do Presidente, as 
actas das sessões e as resoluções d·a Ca
mara; 

8", contar os Deputados em verifica
ção de votação; 

9", dirigir e inspeccionar os trabalhos 
da Secretaria, fazer observar o seu Re
gulamento, interpretai-o e preencher as 
suas lacunas e fiscalizar as suas despe. 
:c.as: 

10•, providenciar para que sejam en
tregues aos Deputados, á medida que 
forem chegando á Camara, os avulsos 
impressos relativos á mataria designada, 
na vespera, para a Drdem do dia; 
. 11", tomar nota das discussões e vota
ções da Camara em todos os papeis su
jeitos á sua guarda, authenticando-os 
com a sua assignatura. 

Art. 67. Ao 2° Secretario compete: 
1", fiscalizar a redacção das actas e 

procerJcr á sua leitura; 
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~2 3, :u~si;;nar, depois do 1° Secretario, 
todas as aclns e resoluções da Carnal'a; 

3•, escrever a acta das sessões secre
tas; 

4', contar os Deputados, em verifica
ções de votação; 

5", auxiliar o 1• Secretario a fazer a 
correspondencia official da Camara, nos 
termos deste Regimento. 

AI't. 68. O 3" e o 4• Sccretarios rece
berão, á porta da sala das sessões, os 
Deputados que ainda não hajam presta
elo compromisso, para que o façam. 

Paragrapho uni co. Compete-lhes au
:xí ia r os 1 • e 2• secreta rios na verifica
ção de votações. 
, Art. 69. Os Secreta rios c os seus 

Supplcntcs substifuir-se-ão conforme a 
sua numeração ordinal e, nesta mesma 
ordem, substituirão o Presidente, na 
f~lta dos Vice-Presidentes. 

CAP ITUI~O IX 
D.~S ,GOMMISSÕES 

Art. 70. A Camara dos Deputados 
iniciará os seus trabalhos, em cada ses-, 
§âo legislativa ordinaria, organizando as 
suas Commissões. 

Paragrapllo unico. As Commissões 
serão: 

a) permanentes, as que subsistirem 
alravüs das lrgislatnras; 
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b) temporarias, as que se exlinguern 
com a terminação da legislatura, - ou 
logo que hajam preenchido o fim a que 
se destinavam. 

Ar!.· 71. As Commissões permanen
tes são doze: 

1•, Policia; 
2", Agricultura, Industria e Commer-

cio; 
3• Conslituição e Justiça; 4•: Diplomacia e Tratados; 
5". Finanças; 
6", Instrucção; 
7", Marinha e Guerra; 
8", Obras Publicas; 
9•, Poderes; 

10", Redacção; 
1 P~ Saude Publica.; 
12", Tomada de Contas. 

Parageapho uni co. As Com missões 
permanentes seeão conslituidas: 

a) a de Policia, pela M·esa; 
b) a de Agricultura, Industria e Com

met'Cio, a de Diplomacia e Tratados, a 
ele Instrucç'fio, a de Marinha e Gue-rra, 
a de 10!bras Publicas, a de Poderes. a de 
Saude Publica e a de Tomada de Contas 
- de nove membros cada uma; 

c) a de R.edacção, de. cinco membros; 
d) a de Constituição e· Jusliça, de 

onze membros; 
e) a de Finanças, de quinze mcmhi'OS. 

4 
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Art. 72. As Com missões permanen
f cs exercerão as suas funcçõcs durante 
toda a sessão legislativa ordinaria, ou 
extraordinaria, e, nas suas prorogaçõe13. 
até nova eleição. 

Paragrapho um co. Na ultima sessão 
legislativa de cada legislatura cessará o 
exercício das funcções das Commissões 
com a realização do• pleito para a reno'
Yacão da C amara dos Deputados. 

Art. 73. As Commissões temporarias 
serão intnrnas, externas e mixtas .. 

§ 1.0 As Commissões internas serão as 
que se destinarem ao estudo de deter
minado assumpto sujeito á deliberação 
da Camara e dividir-se-ão em Commis
sões de inquCJrito, especiaes e geral. 

§ 2.0 As Comnnssões externas serão as 
constituídas para participar dos actos 
em que a Camara dos Deputados haja de 
se representar. 

§ 3.0 As Commissões mixtas serão as 
constituídas de Deputados e Senadores. 

Art. 7 4. As Commissões de inque
r'ito, em numero de seis, serão con
stituídas e regidas pelos dispositivos do 
capitnlo VI, Titulo I, deste Regimento. 

Art. 75. As Commissões especiaes 
serão constituídas por determinação d1. 
Camara, a requerimento de qualquer 
Deputaclo. 

Paragrapho unico. O requerimento 
para a constituição de uma Commissão 
especial indicará, desde logo, o assumpto 
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de que a mesma llaja de tratar, bem 
como o nun:.rwo de membros que a deve
rão compor e a fórma da R\W o::;cnlha, 
electiv3, ou por nomeação do Presidenta 
da Camara. 

Art. 7G. A Camara poderá consli
tuir-se em commissão geral, para o es
tudo de qt:alquer assumplo, ou outro 
fim determinado, desde que a sua maio
ria o permitla, a requerimento escriplo 
de qualquer Deputado. 

Paragrapho uni co. O -requerimento 
para a constituição da Camara em com
missão geral deverá. desde logo, indicar 
o objcclo, o dia e a hora da reunião. 

Art. 77. As Commissões externas 
serão constituídas pela mesma fórma 
das especiaes. por determinação da Ca-. 
mara, a requerimento verbal de qual
quer Deputado. 

Art. 78. As Commissões mixtas se
rão, lambem, constitui.das pela mesma 
fórma das especies, por delm'minação 
da Camara, mediante prévio entendi
mento com o Senado, a requerimento 
escripto de qualquer Deputado. 

Art. 79. As Commissões lemporarias 
durarão: 

'a) as de inquerito aló a conclusão do;; 
trabalhos de reconhecimento de poderes 
para a renovação ela Camara; 
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b) as especiaes, a geral, as exlérnas c 
as mixtas, o tempo, dentro da legisla
tura, necessario ao exercício das func
ções para que foram constitui das. 

SECÇ.:W I 

Da eleição das Commissões 

,\l't. 80. ,\s Commissõcs perm:men
tes serão constituídas por eleição e as 
temperarias poderão ser eleitas, ou no
meadas pelo Presidente da Camara. 

Art. 81. .'\s Commissõcs pet'maqcn
Lcs •."crão eleitas nas duas sessões que 
1:e seguirem ás da eleição da Mesa e em 
que houver numero para votações. 

lJaeagraplJO unico. Pal'a a sua cleicão. 
as Commissões serão desdobradas em 
dois grupos, um de seis e outro de cinco: 
o peimeiro, será formado pelas de Con
stituição e Justiça, Agricultura. In(Jus
tria c Commercio, Diplomacia e Trata
dos, Jnstrucção, Marinha e Guerra e 
Obras Publicas; o segundo, pelas de Fi
nanças, Poderes, Saude Publica, Toma
da de Contas e Redacção. 

:\rt. 82. A eleição das Commissões 
permanentes será feita por escrutinio 
secreto, á pluralidade relativa de votos. 

§ L o Cada Deputado votará em tantos 
.. nomes quantos correspondam a dois 
terços do numero ele membros éia Com
missão a eleger-se. 
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§ 2." Para as Commissões de Consli
tui<:ão c ,Justiça c de nedacção, cujo nu
mero de membros não é divisivel por 
tres, cada Deputado votará, respectiva
mente, em oito e em quatro nomes. 

§ 3." Em caso de empate a sorte deci
dir:í. 

Art. 83. A cleiição ele Commissões 
temporarias será feita na sessão seguin
te :íquella em que fôr deliberada a sua 
constituição. 

Para.grapho uni co. A nomeação de 
Commissõcs temporarias será feita pelo 
Presidente da Camara dentro de vinte e 
quatro horas após , deliberar-se a sua 
constituição. 

Art. 84. Quando se realizar simul
taneamente, mais de uma eleição, have
rá junto á mesa igual numero ele urnas, 
devidamente rotuladas, com a indicação 
clara de cada uma elas eleições a se pro
ceder. 

Art. 85. Proceder-se-á á eleição com 
a chamada dos Deputados, que se fará 
por Estados, ele norte para sul, em s•e
quencia ordinal dos respectivos distri-
ctos eleitoraes. , 

§ 1." Terminada a votação, serão as 
cedulas retiradas da urna, contadas e 
lidas pelo Presidente. 

§ 2.• Os secretarias pro-cederão aos 
respectivos assentamentos, proclamando 
em voz alta, á medida que se fàr veri
ficando, o rcsnltaclo ela apnrar;ão. 
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§ 3." Não serão apuradas as cedu!as 
rcferenle3 a uma eleição que se encon
trarem em urna destinada á outra. 

§ 4.• Quando uma ceclula contiver nu
mero de votos maior do que o determi
nado pelo Regimento, só serão apurados 
os primeiros até completar o limite re
gimental. 

§ 5.• Terminada a apuracão, o :t• Se
.Jretario redigirá boletim com o resutta
do final, collocanc!o os votados na ordem 
decrescente dos suffragios. 

§ 6.• O Presidente procederá á leitura 
do boletim da apuração final e Ilrocla
mará os eleitos. 

SECÇÃO li 

Da 1·euníão das Oommíssôes 

Art. 86. As Commis>ões permanen
tes, ou especiaes, reunir-se-ão, ordina
riamente, todas as semanas, em dias 
pref'ixados. 

§ 1.• O Diarío do Congresso pub[icari, 
quotidianamente, a relação das Gommis
sões. com a designação do local e da 
hora em que se rea!ízarão as suas reu
niões. 

§ 2. • Quando o Congresso Nacional es
tiver funccionando. as Commissõ•·s da 
Camara effectuarão suas reuniões nos 
dias marcados, preparando todos os pa
peis que estejam dependendo de seu e<-
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tu elo e enviando-os ao 1 • Secretario para 
a sua publicar:ão no Dim·io do Congresso. 

Art. 87. As reuniões extraordinarias 
das Commissões terão lagar por .convo
cação dos eespectivos Presidentes. ex
o({icio, ou a requerimento de qualquer 
dos seus membros. 

Paragraph.J unico. Qualquer convoca
cão de Commissão será annunciada pelo 
Dial'io do Congresso, com vinte e qua
tro horas de antecedencia c designação 
do seu local, hora e objecto. 

Art'. 83. As reuniões ordinarias, ou 
cxt.rnorclinarias, nas Commissões dura
rão o tempo neccssario aos seus fins, a 
juízo do seu Presidente, que as poderá 
mtcrromper. quando julgar conveniente. 

Paragrapho unico. As Commissõ1:s não 
se deverão reunh· ao momento das vota
ções em plenario, e, quando anterior
mente reunidas, deverão suspender os 
sons trabalhos emquanlo clurar aquelle 
acto, para delle participarem os seus 
membros. 

Art. 89. As reuniões das Commissões 
poderão ser publicas, quando assim estas 
deliberem. 

§ 1." Serão sempre secretas as reuniões 
da::; Commissões para deliberar sobre: 

a) declaração de guerra, ou accôrdo 
sobre a paz: 

b) tratados, ou convenções, com as 
nações estrangeiras; 
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c) concessão, ou negação rle passagem 
de forças estrangeiras pelo territorio 
nacional para operações militares. 

§ 2.• Nas reuniões secretas servirá 
como Sccref.arío da Commissão, por de-· 
signação do Presidente, um dos seus 
membros. 

§ 3.• Os Deputados poderão assistir ás 
reuniões secretas. 

SEfJÇÃO Ill 

Das attribuiçõcs das (Jommissões 

Art. 90. As Commissõcs permanen
tes tccm por fim, attribuição geral, estu
dar e manifestar a sua opinião clara so
bre todos o~ assumptos submettidos ao 
seu .exame e que J:hes forem enviados 
pela Mesa. ·· 

Art. 'G/1. A' Commissão de Poliicia 
competi!, além das funcçõcs que lhe são 
nttribuidas no capitulo Da Mesa -
e em outras disposições regimentaes: 

a) tomar todas as providencias neces
sarias á regularidade dos trabalhos le
gislativos; 

b) dirigir iodos os serviços da Cama
ra, dm·;:mte as sessões legislativas e nos 
seus intcrregnos; 

c) a policia interna ela Can:ara; 
d) propôr á Ctml::~ra a creação dos lo

g::~rcs ncccssnl'ios ::~o serviço de sua Se
cre[::~ria; 
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c) propôr á Camara a nomeação dos 
funccionrnios da sua Seceetm·ia; 

f) promover os funccionarios da Se
cretaria, nas vagas occonentes; 

g) nomear o pessoal subalterno ne
ccssal'io ao serviço da Camara; 

h) assignar os titulas de nomeação 
dos funecionarios da C:amara; 

i) conceder lieença, com ou sem ven
cimentos, aos· funccionarios da Camara; 

Paragrapho unico. Nenhuma propo
sição, modificando os serviços da SeCl·c
taria da Camara dos Deputados, ou as 
condições de seu pessoal, ainda mesmo 
que seja apresentada a projecto de lei 
orçamentaria, poderá ser submettida á 
deliberação sem parecer da Commissão 
de Policia. 

Art. 92. A' Commissão de Ag·rícul
tura, Industria e ·Commercio compete 
man1festar-se sobre todos os assumplos 
relativos á evolução economica do paiz. 

Art. 93. A' Commissão de Constitui
ção e Justiça compete manifestar-se so
nre todos os assumptos quanto ao seu 
aspecto jurídico, legal ou constitucio
nal. 

Art. 9i. A' Commissão de Diploma
c'ia e 'l'ratados compete manifestar-se 
sobre todos os actos internacionaes de 
que houvermos participado, ou de par
ticipar, e sobre a organização do Minis
teria das Relações Exteriores. 
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Art. 95. A' Commissão de Finanças 
üompetc, além do preparo dos orça
mentos, l)lanil'cstnr-sc sobre toda e qunl
quer propnsição, mesmo aquellas que 
privativamente cômpetem a outras Com. 
missões Permanentes, desde que, direrLa 
QU indirectamente, immediata ou remo
t.amente, augmente ou diminua a despe:,.:.t 
ou a receil.a pubHca, proposição que não 
será submettida á discussão sem audi
encia daquella Commissão·, salvo o casa 
de urgcncía, concedida pela Camar·a. 

Art. 96. A' Commissão de Instrucção 
eompctc opinar sobre todos os assum
ptos relativos á instrucção publica, ou 
pai·Licular, e á educação cívica 

Art. 97. A' Commissão de Marinha 
c Guerra compele manifestar-se sobre as 
propostas do Poder Executivo de fixa
ção de forças de terra e ·d·e mar e sobre 
todos os assumptos que interessem ás 
forças armadas. 

Art. 08. A' Commissão de Obras 
Publicas compete o estudo de todas as 
questões relativas ás obras e viação pu
blicas e á concessão a particulares dJ 
construccão, uso e goso das mesmas. 

Ar!, P9. A' Commissão de Poderes 
compete: 

a) verificar os poderes dos Depu
fados eleitos para o preenchimento de 
vagas; 

b) opinar, juntamente com a Com-
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mJssa,) de Constituição e Justiça, sobre 
a perda de mandato de Depuladt}. 

Art. 100. A redac<_:.ão final dos proje
ctos approvados pela Camara, em ulti. 
mo turno regimental, compete ú Uom· 
mis5ão de Redacção. · 

§ 1." Compete á Commissão de Poli
cia a redacção final dos projectos de re
~olução da Camara dos Deputado;;. 

§ 2.• Os projectos de leis orr;amenta-· 
rias serão redigidos pela Comrois<\ão de 
Fína11Ças. 

§ 3.0 A' Comroissão de Marinha e 
Guerra caberá. a re·dac~ão final dos pro
jectos de fixação de forças. 

§ 4.• A redacção para a 3" discussão 
de pmjcclo emendado em 2" será feita 
:vela Coromissão que o houver apresen
tado, ou sobre elle emitiido parecer. 

§ 5.0 Quando mais de uma Commissão 
houYer emittido parecer sobre uma pro
posição emendada em 2" discussão, a 
Mesa dcsignaní. a que elevo. redigir o 

J;rojccto para a 3• discussão. 

Art. 101. A' Commissão de Saude 
Puhlica compele manifestar-se ~obre 
tndos os assumptos de saude publica, 
·t.ygiene e assistencia. 

Art. 102. A' Commissão de Tomada 
de Contas competem as attribuir;ões que 
lhe são conferidas pelo Deceeto n. 2.512, 
de 20 de dezembro de 1911. 



- GO-

Art. 103. A's Com missões trmpora
rias compele o desempenho das attri
tuições que lhe forem expressamente 
conferidas peta Camara. 

SECÇÃO IV 

Dos lmballws das CommissõP.s 

Art. 104. O trabalho dltS. Commissões 
obedecerá á seguinte ordem: 

o) distribuição da materia pelos rela
tores; 

b) leitura de pareceres definitiva
mente assentados; 

c) leitura, discussão e deliberações 
sobre relatorios, ou requerimentos. 

§ 1.• Esta ordem poderá ser alterada 
pela Commissão, ou para tratar de ma
teria urgente, ou a requerimento de pre~ 
ferencia, de qualquer dos seus membroi, 
para determinado assumpto. 

§ 2.• A distribuição de materia deve
rá constae na acta publicada no Diario 
do Cong;·esso, por materias e relatores. 

§ 3.• O Presidente fará a distribuição 
de todos os papeis recebidos no interre
gno das reuniões. 

§ 4.• Tratando-se de materia urgente, 
o Peesidentc designará relator, indepen
dentemente de reunião da Commissão. 

Art. 105. As a ttribu ições dos mem
bros da <Commissão de Policia são dis
criminadas no capitulo - !Da Mesa. 
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At'l. 106. Dos assmnplos qnr compe
tem á Commissão de Agricultura; In
rl'lslria e Commercio poderão ter rela
tores préviamente designados os que se 
referirem: 

a) á agricultura; 
b) á immigração c colonização; 
c) á estatistica cconomica; 
d) ao ensino technico; 
e) á industria; 
f) aos inventos industriacs; 
g) ao commercio interno; 
h) ao commcrcio internacional. 
Art. 107. Dentre os assnmptos, cujo 

estudo compete á Commissão de Diplo
macia e Tratados poderão ter relatores 
préviamente designados os que se refe
rirem: 

a) á Secretaria das Relações Exterio-
res; 

b) ao Corpo Diplomatico; 
c) ao Corpo Consular; 
d) a interesses commerciacs; 
e) aos tratados; 
f) .ás convenções; 
g) aos congressos internacionaes. 
Art. 108. A' CommiRsão de Finanças 

cabe org·anizar-sc de mnclo que a mate
ria sujeita ao seu estudo seja distri:. 
bniela, inelistinctamente, pelos seus 
membros, exccpção elos proj e c f os ele or
çamento, para cada um elos quaes, na 
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primeira sessão, depois de eleito o seu 
presidente, será designado relator. 

P<:~!ragrapho uni co. Os demais papeis 
serão distribuidos, indistinctamente, de
vendo, porém, o presidente attender ás 
distribuições anteriores, afim de evitar 
accumulo de trabalho a cada um dos 
membros da Commissão. 

Art. 109. As ma terias submettidas ao 
exame da Commissão de Instrucção po
derão ser distribuídas aos relatores pela 
seguinte fórma: 

a) ensino primaria; 
b) ensino secundaria; 
c) ensino medico e todo o que com 

elle tiver correlação; 
d) ensino jurídico c todo o que com 

elle tiver correlação; 
e) ensino de engenharia e todo o que 

com elle tiver correlação; 
f) ensino profissional; 
o) ensino artístico; 
h) ·organização geral do ensino; 
i) educac.:ão physica c ensino cívico. 
Art. 110. A dis.tribuição de materia na 

Commissão de Marinha e Guerra far
se-á relativamente: 

a) á fixação de forças de terra; 
b) á fixação de for!)(LS de mar; 
c) a assumptos militares de terra; 
d) a assumptos rr.:ilitares navaes; 
c) ás promoções e reformas; 
f) ao sorteio e ao alistamento; 
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a) ao ensino militar; 
h) ao ensinQ naval; 
i) ao material de guerra. 
Art. 111. A' Commissfio de Obras Pu

blicas compete distribuir aos seus rela
. tores, além de outras ma terias, as se
guintes: 

a) obras publicas; 
b) viação terrestre; 
c) viarjão maritima e fluvial; 
d) viação aerea; 
e) serviços de portos, rios c canaes; 
f) serviços post'aes, telegraphicos e 

telephonicos; 
g) aguas e esgotos; 
h) concessões de serviços publicas; 
i) concessões para a construcção de 

vias fcrreas e para a organização de err.:
prezas de viação. 

Art. 112. As attribuições ela Commis
,oão de Poderes, quanto ao exame do 
eleições, deverão ser distribuidas ao co
meço da sessão legislativa, de modo que 
a cada um de seus membros caiba relatar 
as eleições dos Estados: 

a) Amazonas, Pará e Maranhão; 
b) Piauhy, Ceará e Rio Grande do 

Nor~; . 
c) Parahyba, Pernambuco e Alagóas; 
d) Sergipe e Bahia; 
e) Espirito Santo c Rio de Janeiro; 
f) S. Pado e Paraná; 
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a) Santa Catharina e Rio Grande do 
Sul; 

h) Districto Federal, Matto Grosso e 
Goyaz; 

i) Minas Geraes. 
§ 1.• QJando no exercício de funccões 

relativas a reconhecimento de poderes, a 
Commissão cingir-s~á ao disposto no 
capitulo das Commissões de Inquerito. 

§ 2.• Sempre que _a Commissão 'de Po
deres houver de tomar conhecimento de 
eleições de Estado a que pertença qual
quer de seus membros; esse será impe~ 
dido de funceionar como tal. 

§ 3.• Na hypothese do paragrapho an
:erior, o Presidente da Camara dará sub
stituto ad-fwc ao Deputado impedido. 

§ 4.0 O Deputado impedido de funccio
nar na Commissão de Poderes podedt 
discutir e votar em plenario as eleições 
do seu Estado. 

Art. 113. Na Commissão de Saude Pu
blica a mataria, cujo exame lhe cabe, po
derá ser assim distribuída aos relatt)
res: 

a) saudc publica; 
b) higiene; 
c) assistencia; 
d) saneamento; 
e) prophylaxia; 
f) defesa ;;anitaria; 
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g) problemas hospitalares; 
h) ensino medico; 
i) organização administrativa; 
Art. 114. Na Commissão de Tomada de 

Contas o estudo da despeza publica or
dinaria poderá ser feito por ministerios 
e o da extraordinaria e dos creditos re
gistrados sob protesto, pelo Tribunal de 
Conlas, por outros relatores. 

Art. 115. As Commissões da Camara 
dos Deputados deliberarão por. maioria, 
com a presença da maioria absoluta dos 
seus membros. 

Ar~. 116. A üommissão que receber 
proposição, 111ensa,gem, ou qualquer outro 
papel, que lhe for enviado pela Mesa, 
poderá propôr a sua adopção, ou a sua 
rejeição, total ou parcial, apresentar pro
j ectos delles decorrentes, dar-lhes sub
stitutivo;; e apresentar err:endas, ou sub
emendas. 

ArL. 117 .• O membro da Commi,ôsão a 
que. fo.r distribui do o estudQ de qual
quer materia dever-á apresentar, dentro 
de 'dez .dias, um relatorio a respeito, que 
terminará em parecer. 

§ 1." O Presidente da Commissãu po
derá, a requerimento -fundamentado do 
relator, prorogar, por mais dez diRS, o 
prazo que lhe é assignado neste artigo. 

§ 2." Relatorio e parecer serão iidos em 
reunião da Commissão e sujeitos á dis-

5 
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cus.são, pelo prazo que o Presidente jul
gar neccssario. 

§ 3." Lirlo, discutido e votad,o, em reu
nião da Commissão, o relatorio sobre 
qualquer materia, o relator ter.á o prazo 
de quarenta e oito horas, improrogavel, 
para redigir, de accôrdo com o vencido, o 
parecer. 

Art. 118. Si o parecer do relator não 
for adaptado pela maioria da Commis
são, o Presidente designará, dentre os que 
constituirem maioria, novo relator. 

§ 1." Para a apresentação do novo pa
recer será concedido ao segundo relator 
o prazo de tres dias. 

§ 2.0 Na hypothese da Commissão ac
ceitar parecer diverso do do primeiro 
relator o seu passará a constituir. voto 
em separado. 

§ 3.0 Aos membros da Commissão, que 
pretenderem redigir voto em separado, 
ser.á concedido, em commum, o prazo, im. 
prorogavel, de tres dias . 

§ 1!.0 Para o effeito da contagem dos 
votos relativos ao parecer, os «Vencidos» 
e os «em separado» serão considerados 
contrarias, e os «pelas conclusões» e os 
«com restricções» serão declarados favo
raveis. 

Art. 119. A's Commissões será licito 
dividirem, para facilidade de estudo, 
qualquer materia sujeita ao seu exame, 
corritanto que seja um só o parecer en
viado á Mesa. 
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Arl. 120. Os vareceres a~scnlados em 
reuniões d[LS Commissões serão enviados 
á !\lesa para ~erem lidos e impressos. 

§ 1." Deliberar-se-á sempre, nas reu
niões secretas, sobre a conveniencia de 
r-erem os pareceres ncllas assentad,os, 
discutidos e votados em sessão publica, 
ou secreta. 

§ 2.0 Os pareceres, votos em separado 
c emendas, que devam ser discutidos e 
Yotados em sessão secreta, serão entre
~ues, em si~illo, á Mesa, dircctamente, 
pelo Presidente da Commissão. 

~ 3." Os Presidentes das Commissões 
poderão determinar a impressão em 
avulsos, para estudos, dos votos dos re
latores, ou de qualquer membro da Com
ftlissão, bem como a de documentos que 
mtercssem aos assumptos em exame. 

Art. 121. As proposições enviadas ás 
tCommissões, que não tiverem parecer no 
prazo de trinta sessões consecutivas da 
Camara, poderão ser incluídas em ordem 
do dia, indcoe-ndentemcnte dclle,. ex-o{
ficio, pelo Presidente, ou por dctcrmina
ç.ão da Camara, a requerimento do qual
quer Deputado. 

Art. 122. As Commissões requisitarão 
dos Ministros de EstadQ, por intermedio 
da Mesa, todas as informações de que te
nham necessidade. 

Paragrapllo unico. As com missões po
derão requerer a audiencia dos Ministros 
de Estado, sobre determinado assumptQ. 



- GS-

Art. 123. Será pormiLticlo a qualquer 
Dormtado assislir ás reuniões das Com
missões, o alü discutir, apresentar expo
sieõos escriplas e sugzorir emendas. 

Paragrapho unico. As exposições es
criptas, assim como o resumo das oraes, 
si os autores redigirem os exLractos, po
derão ser publicada:;. 

Art. 124. Quando um mem'bro de 
Con:.missão retiver om seu poder, após 
reclamação escripta do sou Presidente, 
papeis á mesma pertencentes, será o fa
cto communicado á Mesa. 

§ 1 •. O Presidente da Camara fará ap
pello a esse membro do Gommissão no 
sonlic!Q de attender á reclamação, fixan
do-lhe para isso breve prazo. 

§ 2°. Si, exlincto esse prazo, não hou
ver sido attendido o appello, o Presi
dente da .Camara dará substituto na 

Comn::issão, áquelle seu membro. 
Art. 125. A Commissão Geral, que 

será presidida pela Mesa, observará as 
mesmas disposições regimentaes applica
veis á Camara . 

Paragrapho uni co. Em Cotnmissão Ge
ral nenhum requerimento de encerra
mento de discussão será permitti.do, mas 
nenhum Deputado poderá fallar mais de 
duas vezes c por mais de uma hora, cada 
voz, sobre o mesmo assumpto. 
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.\rt. 'l:'G. Nfw serão admiti idos ás 
sessões das Commissões senão os mern
bros da Camara c os funccionarios dcsla 
em serviço effectivo naquellas. 

SECÇÃO V 

Da audiencia das Commissões 

Art. '1:?7. A clislribuição de papeis ás 
Cormnissõcs será tBita pelo 1 o SecJ>etario, 
em nome ela Mesa. 

§ L" A remessa desses papeis ao Pre
s:rdente de cada Commissão será feita por 
intermed·io da 'Secretaria da Camara. 

§ 2. 0 Os pareceres c papeis enviados 
pelas Commissões á Mesa, sel-o-ão, igual
mente, ao 1° Secretario, por intermedio 
da mesma Secretaria. 

Arl. 128. Quando for distribuida qual
quer proposição a mais de uma Com
missão, cada qual dará o seu parecer se
paradamente. 

§ 1." Quando a Mesa enviar quaesquer 
papeis a uma Commissão e esta preten-

. rlrw que outra se manifeste sobre a mate
l'ia, on com clla se reunir, para deliberar 
a respeito, o seu Presidente enviará á 
Mesa requerimento r;scripto e dar-lhes-á 
~onhecimento desse despacho. 

§ 2." Sempre que fôr deferido um re
querimento de reunião crmjunta de duas 
ou mais Com missões, o 1 o Secretario dar
lhes-á conhecimento desse despacho. 
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§ 3.0 Quando um Deputado pretender 
f!Ue uma Commissão se manifeste sobre 
determinada materia, o requererá por 
es3ripto, sendo o requerimento submet
tido á votação da Camara, independente. 
mente de discussão, presente a maioria 
absoluta de Deputados. 

SECÇÃO VI 

Das Fresidentes das Commissões e seus 
substitutos 

Art. 129. As Commissões, logo depüts 
de e lei tas, ou nomeadas, reunir-se-ão 
em uma das salas da Camara para eleger 
Presidente e Vice-Presidente. 

Paragrapho unico. Si não se realizar a 
eleição do Presidente e do Vice-Presi
{!cnte de qualquer Commissão, dentro de 
tres dias, o mais velho em idade dos seus 
membros assumirá a presidencia, até a 
eleição. 

Art. 130. Quando o Presidente faltar 
:.ís reuniões da Commissão será substi
tuído pelo Vice-Presidente. 

Paragrapho uni co. Qur.ndo se verifi
car a ausencia, simultanea, do Presi
tlente e do Vice-PresiO:::·ente de uma 
commissão, caberá a sua presidencia ao 
mais velho em idade dos seus membros 
presentes. 

Art. 131. A presidencia de Commis
sões reunidas caberá ao presidente mais 
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irloso, qt1e será sub si ituido pelos outros 
pl'(:lsitlcnles, na orclem clecrescenle da 
idade o 

Paragrapho unico o ;:'o/a hypothese de 
ausenciá ele todos os presidentes de 
Commissões reunidas, caberá a presi
dcncia aos Vice-Presidentes, na ordem 
tlncrcscenlc das respectivas idaclcs c, na 
falta desleso ao mais velho em idade dos 
seus memhros presentes. 

Ar L. 132 o Ao Presidente de Com mis
são compete: 

a) determinar, logo que fôr eleito, o 
dia, ou os dias das reuniões ordinarias 
da Commissão, o que fará publicar pelo 
Dim·io !lo Conaresso e communicará á 
l\Iesa; 

b) convocar, ex-officio, ou a requeri
mentQ dos n-:embros da Commissão, re
uniões extraordinárias; 

c) presidir todas as reuniões da Com
missão e nellas manter a ordem e a 
solemnidade necessarias; 

d) fazer ler a acta da reunião ante
rior, submeltel-a á discussão e votação; 

e) dar conhecimento á Commissão de 
toda a materia recebida; 

f) designar relatores e distribuir-lhes 
·:'. materia, sobre a qual devam emitlir 
parecer; 

a) con;ceder a palavra aos membros 
da Commissão, ou aos Deputados que a 
solicitarem; 
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h) adverlir o orador que se exaltar 
no cecorrer dos debates, ou fallar ú con
sideração aos seus pares, ou, de um 
modo geral, aos representantes do poder 
publico; 

i) interromper o orador, si estiver 
fallando sobre o vencido, ou fóra da 
questão em debate; 

.i) submelter a votos as questões su
jeilas á Commissão e proclamar o re
su!Lado da votação; 

k) conceder vista dos pareceres, ou 
d(oe.umentos, aos membros da C:Jmmi>
~ão, que ·a solicitarem, nos t'lrmoJS jo 
fk!5jr:o:ento; 

l) assignar os pareceres e convidar 
os demais membros da Commissão a 
faz el-o; 

m) enviar á Mesa toda a materia des
tinada á leitura em sessão e á publici-
dade na acta impressa dos trabalhos da 
Camara; 

n) promover a publicação das actas 
da .commissão no Diario do Congresso; 

o) ser o orgam de communicação da 
Commissão com a Mesa; 

p) solicitar ao. Presidente da Gamara 
substitutos para os membros da sua 
Commissão, ausentes, ou impedidos de 
comparecer; 

q) resolver, de accôrdo com o Regi
mento, todas as questões de ordem sus
citadas na Commissão sobre os seus 
trabalhos. 



-73-

Art. 133. Ao Prcsidcnlc da Com
nüssão de Finanças incumbe, ainda: 

a) uma vez votados os orçamentos em 
2• discussão, fazer um relal.orio sobre a 
situação financeira c economica do paiz, 
aconselhando as medidas legislativas ne
cessarias; 

b) apreciar, nesse relato rio, os orça
mentos de conjunclo, mostrando as di
vergencias entre os do anuo que correr, 
a p1·oposta .do Governo e as medidas to
madas pela Camara até essa data, quanto 
ao seu alcance de ordem financeira e 
economica; 

c) fazer identico relatorio de apre
ciação geral do trabalho orçamentario, 
quando todos os orçamentos estiverem 
volados em 3" discussão; 

d) propôr, nesses relatorios, as medidas 
legislativas de ordem geral que julgar 
necessarias, formulando os projectos de 
lei que reputar indispensaveis para a 
bôa ordem das finanças vublicas. 

§ 1." Estes relatorios serão publicados 
na · acta e em avulsos, e distribuídos 
pelos De,putados. 

§ 2." Os projectos de lei propostos pelo 
Presidente da Commissão de Finanças, 
como conclusões de seus .relatorios. te
rão uma unica discussão, correspondente 
á terceira. 

§ 3." ü Presidente da Commissão de 
Finanças poderá delegar as funcc:ões de 
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rolafor gorai a um dos membros da 
Commissiío, elo .sua livro escolha. 

Art. 134. As proposições e papeis que 
forom remettidos pelas Commissões ao 
archivo da Camara só poderão ser des
archivados, ou por ordem da Mesa, ou 
do Presidente da respectiva Commissão, 
a requerimento de qualquer Deputado. 

SECÇ.4.0 VII 

Das actas das Cornmissões 

Art. 135. Das reuniões das- Commis
sõcs lavrar-se-ão a1etas, com o summa
rio' do .que durante ellas houver oc
corrido. 

§ 1.• As acta·3 das reuniões não secretas 
serão dadas á publicidade no Dia1'io do 
Congresso. 

§ 2.• Dessas a c tas constarão: 
a) a hora e o local em que houver 

logar a reunião; 
b) os nomes dos membros da Commrs

são. que compareceram e os dos que não 
compareceram, com causa justificada ou 
sem ella; 

é,) a distribuição das materias, por 
assumptos· e relatores; 

d) os pareiCeres lidos, em summa_rio; 
e) referencias succintas aos relatorios 

lidos c aos debates. 
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§ 3.• Quando a importancia da materia 
em estudos convier o registro Lachy
graphico dos seus debates, o Presic!ente 
requererá ao da Camara as providen
cias necessarias. 

§ 4.• Lida e approvada, ao inicio de 
cada reunião, a acta da anterior será 
assignada pelo Presidente da Commissão. 

§ 5.• As Corrimissões serã) secretaria_
C:as, em suas reuniões publicas, por 
funccionarios da Secretaria da C amara. 

§ 6.• Aos secretarias das Commissões 
compeLe, além da redacção das suas 
actas, a organização do protocollo dos seus 
trabalhos, com o andamento das respecti
vas proposições. 

Art. 136. As actas das reuniões se
cretas serão lavradas pelo membro da 
Commissão, designado pelo seu Presi
dente para servir de secretario. 

Paragraph o unico. As actas das re
uniões se.cretas, uma vez approvadas, ao 
fim da reunião, serão· assignadas, lacra
das, datadas e rubricadas pelo Presi
dente e pelo Secretario e a:>sim reco
lhidas ao archivo da Camara. 

SECÇÃO VIII 

Dos impedimentos 

Art. 137. Sempre que o membro de
uma Commissão não puder comparecer, 
por qualquer motivo, ás suas reuniões, 



-- 7G-

clcvc·rá disso dar conhecimento ao seu 
Presidente. 

§ 1.• O Presidente da Camara, ex
officío, a requerimento do Presidente dn 
Commissão respectiva, ou em consequen
cia á communicação de qualquer Depu
tado, designará substiluto interino para 
o membro ausente, ou impedido, por 
qualquer motivo, de tomar parte nos 
trabalhos da Commissão. 

§ 2.• Logo que cessar o impedimento, 
previsto neste artigo, terminará a sub
stituiçãO' vespek:l iva. 

§ 3. • Será vedada a permanencia do 
sul)stituto na Commissão desde que o 
substituído compareça ás sessões da Ca-
mara. 

SECÇÃO lX 

Das vagas 

Art. 138. As vagas nas Commissões 
verificar-se-ão: 

a) com a extincção do mandato legis-
lativo; 

b) com a renuncia; 
c) com a opção; 
d) com a perda do logar. 
Art.. 139. A renuncia do membro de 

qualquer Commissão será acto aca.bad:o 
e definitivo. 

Art. 1l10 . .Nenhum Deputado poderá 
fazer parte de mais de uma Commissão 
permanente. 
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Paragra!)]lO uni co. ·O membro de uma 
Commissão pcrmanenlr, que fõr eleito. 
ou designado pa:·a outra, e não optar 
por uma dellas, dentro de 48 horas, 
considerar-se-á ~eomo tendo preferido 
continuar naquella em que .iá figurava. 

Art. 1/d. Ao Deputado que deixar do 
~omparecer ás reuniões da Commissão 
P<lra o qual ha.ia sido eleito, on designa
do, durante trinta sessões consecutivas 
da Camara. sem causa ,justificada e op
portunamente communicada, o Presi
dente da Camara, ex-o{{icio, ou a re
querimento de qualquer Deputado, dará 
substituto dt>.f\nit.ivo. 

Art. ill2. O Prcsiden! e da Camara 
preencherá, por nomeação, as vagas ve
J•ifinadas nas Commissões, dentro dn 
21! horas. 

Paragrapho uniiCo. Quanc;o a vaga se 
verificar ·na Commissão de Policia, o seu 
prcench imento far-se-á por eleição, de
signada para a ordem do dia da seosão 
immecliata, em primeiro logar. 

TITULO II 
Dos trabalhos da Camara 

CAPITULO I 
DAS SESSÕES 

Art. 113. As sessões da Cama r a dos 
Drpu!ados serão ·preparalorias, ordín:a
rias ou extraordinarias. 
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§ J ." J)repar·atorias são as sessões que 
prcecc!cm ú insta!lação do Congresso 
i';acional. 

§ 2." Ordinarias são as sessões quotí
dianas do qualquer sessão legislativa. 

§ 3.0 Extraordinarias são as sessões 
rcali:wdas em dia, ou hora, diversos dos 
prefixados para as sessões ordinarias: 

Art. 141. As sessões preparatorias 
regct-sc-ão pelos arlígos c respectivos 
paragrap!Jos elo titulo I, capitulo V, 
dcsle Hegimcn[o. 

Art. 145. As ses2ões ordinarias serão 
diurnas c realizar-se-ão todos os dias 
u!eis, durante a época regimental. 

§ 1.0 As sessões ordinarias terão 
inicio ás 13 horas c 1/2 em ponto e du
t'at·ão qnaLt·o horas effectivns, pelo t·clo
gio da Cama r a. 

§ 2." Quando figurarem em ordem do 
dírl Ill'ojecctos de leis amínas, ou de PC
forma conslítucional pura discus~ão, ou 
votrt(·ãn, as sessões durm·ão cinco liorn~. 

§ 3. u Na hypothcse de se encerrar a 
discussão, ou a votação, dos projectos de 
leis annuas, que figurarem em ordem do 
dia. antes do deJCorridas quatro horas cc 
sessão, essa durará apenas esse tempo. 

APt. 146. As sessões exíraordinarias 
serão c!iurnas, ou nocturnas. 

§ 1.0 As sessões extraordinarias serão 
convocadas, ex-o(ficio, pelo Presidente da 
Camn ra. ou determinadas por esta, a re
querimento d() qualquer Deputado. 
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s 2." O Presidente prefixará o dia, a 
hora e a ordem do dia das sessões extl'a
ordinarias, dando-as·· a conhecer, prévia
mente, á Camara, ou em sessão, ou pelo 
Diarío do Congresso e, nessa hypothese, 
far-se-á communicação telegraphica aos 
Deputados. 

§ 3." A duração das sessões extraor
dinarias será a mesma das ordinarias, 
ainda que ultrapasse a meia noite. 

§ li." Quando o Congresso Nacional 
estiver funccionando poderá a Camara 
dos Deputados realizar, separadamente, 
sessões extraordinarias. em horas diffe
rentes, préviamente annunciadas. 

Art. 11J.7. As se~sões ordinarins e as 
cxtra.ardinarias serão publicas e pode
rão ser secretas. 

Art. 148. Existindo ma feria 
para rlclíberações e não havendo numero 
para a votação, o Presidente susnendcrá 
a sessão por t.emno prefixado. 

Paragl'apho unico. O tempo de sus
pensão da sessão não se computará no 
prazo de sua duração. 

Art. 11>9. O prazo de duração das 
sessões será prorogavel, a requerimento 
de qualquer Deputado. 

§ 1.'' O requerimento de prqrogação 
rla sessão RCt'á escl'ipto, nãu terú apoia
mento nem discussão, votar-se-á com a 
presença no J·ecinlo de, 11clo menos, H1 
Depulndos, pelo processo symbolico, não 
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aclmiltirú cncaminltnmrnto de Yolação CJ 
cleYCJ'Ú prcJ'ixar o p1·aw ele IH'orog::u.:ão. 

§ 2. 0 O requerimento de prorogação 
poderá ~er apresentado á ·Mesa até o 
momento do Presidente annuruciar a 
ordem do dia seguinte. 

§ 3. 0 Si houver orador na tribuna, a0 
momenLo de findar a sessão, e houver 
sido requerida a sua prorogação, o Pre
sidente inlerromperá o orador para 
submeller a votos o requerimento. 

§ 4. 0 A prorogação approvada não po
derá ser restringida, a menos que se en
cerre fi dis~ussão da proposição em 
debate. · 

§ 5. 0 Antes de findar uma prorogação 
poder-se-á requerer outra, nas condições 
anteriores. 

§ 6. 0 Na prorogação das sessões a Ca
mara não deliberará sobre a materia da 
ordem do dia, á excepção dos projectos 
de leis annuas e ele rcrorma constitucio-
nal. · 

1\rt. 150. Para a manutenção da 
ordem, respeito e solemnidade das ses
sões serão observadas as seguintes 
regras : 

1." nenhum Depu! a elo poderá fumar 
no recinto da Camara quando estiver 
aberta a sessão; 

2." nenhuma conversação será per
millida no reciq_to em Iom ·que difficulte 
ou impeça a ouvida da leitura de act.as 
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ou clocnmenios, ela chamada. das deli
berações ou annuncios ela l\Iesa, e dos 
debates; 

3" Os oradore-s em caso algum 
fallarão ele costas para a Mesa. 

SECÇ.:W 1 

Das sessiies publicas 

Art. 151. A' hora do inicio ela sessão 
os membros ela l\Iesa e os Deputaclos oc
cuparão os seus lagares. 

§ 1 •. O Presidente verificará, pela lista 
ele presença, o nun:.ero elos Deputados 
presentes. 

§ 2". Achando-se presenLes 53 Depu
tados, pelo menos, o Presidente declarará 
aberta a sessão. 

§ 3". Si porém, não se acllm·em pre
sentes 53 Deputados, o Presidente decla
rará que não póde haver sessão, e de
signará a ordem rlo dia d11 sessão se
guinte. 

§ 4". Na hypolhes·e elo paragrapho an
terior, o 1 • Secretario despachará o ex
pediente, independentemente .de leitura, 
e dar-lhe-á · publicidade no Dia1'io do 
Con(JJ'esso. 

§ 5". Si a sessão começar até quinze 
minutos depois da hora reg·imcntal. du-

6 
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rarú o tempo necessario pal'rl completar 
o seu prazo de effed ivo t raball!o. 

§ 6o. Para registrar, na lisla de p!'e
senc.a, os nomes dos Deputados que com
parecerem, a Mesa designará um fun
ccionario da Secrel ar ia. 

Art. 1.52. Aberta a sessão, o 2o Se
crelario fará a leitnra da acta da ante
cedente, que Be considerará approvada, 
independentemente de votação, si não 
houver impugnação, ou reclamação. 

§ 1.0 O Deputado só poderá fallar 
sobre a a c ta para rectifical-a. 

§ 2.0 No caso de qualquer reclama
cão, o 2o Secretario prestará os necessa·
rios esc1arecimentos e quando, .apesar 
delles, a Camara reconhecer a proce
dencia da rectificacão, será essa con
signada na acta immediata. 

~ 3. 0 Nenhum Deputado poderá fallar 
sobre a acta mais de uma vez e por mais 
de dez minutos. 

§ 4. 0 A discussão da acta em hypo
these alguma excederá a hora do expe
diente, ,que é a primeira da sessão. 

§ 5.0 Esgotada a hora do expediente 
sr.rá a acta submettida á approvação da 
Camara, pelo voto dos Deputados pre
sentes. 

Art. 153. Approvada a a c ta, o 1 o Se
cretario fará a leitura dos offkios do 
Governo e do Senllido, e, de 1\JCcôrdo 
com o Presidente, dar-lhes-á conve
niente destino. 
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§ t.o O 1 o Se.cretario, em seguida, 
dará conta, em summario, dos officios. 
representações, petições, memoriaes c 
mais papeis enviado·s ú Camara, dando
lhes, lambem, o devido deslino. 

§ 2. 0 Si qualquer Deputado requerer, 
por escripto, a remessa a determinada 
Comrnissão de papeis despachados a 
outra pelo 1 o SciCretario, ou que lhes 
seja dado outro destino, será este re

. qurl'imcnto ovpot·lunnmrntr ~uhmrtt icl1~ 
~t clclibcrnção ela ma io!'ia niJ,.,oluta r] o;; 
Deputados. 

§ 3.0 Seguir-se-á a leitura, em sum
mario, ainda pelo mesmo Secretario, dos 
pareeeres de Commissõ11s, dos proj e c tos, 
indicações c requerimentos dos Depu
tados, que se acharem sobre a mesa, e 
que serão mandados publicar no Diario 
elo Congresso e impressos em avulsos. 

§ !1. 0 Os proj ectos vindos do Senado 
e as emendas por elle propostas a pro
j ectos da C amara serão lidos pelo 1 o Se
cretario e enviados ás 'Commissões com
petentes. 

§ 5.0 Não se gastará mais do ICJUC' a 
primeira rpeia hora na leitura de todos 
os papeis do expediente. 

§ 6.0 Si a discussão da acta esgotar a 
hora do expediente, ou si se esgotar a 
meia :hora destinada á leitura dos pa
peis, sem que esses hajam sido todos 
lidos, serão despachados pelo 1 • Sccre-
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tario os que o não houverem sido, e man
dados publicar. 

§ /. 0 Os Deputados ·Que quizerem fun
damentar, verbalmente, projectos, ou in
dicações, só o poderão fazer á primeira 
hora da sessão. 

§ 8. 0 Si algum DeputadQ julgar con
veniente a inclusão na ordem do dia se
guinte de qual<quer proposição, poderá 
fazel-o, dirigindo-se, em particular, ao 
Presidente, ou lhe requerendo á pri
meira hora da sessão. 

§ 9. 0 A hora do expediente é im
prorogavel. 

Art. 154. Finda a primeita hora da 
sessão, tratar-se-á da materia desti
nada á ordem do dia. 

§ f.O O 1 o Secretario lerá o que se 
houver de votar, ou de discutir, no caso 
de não se achar impresso. 

§ 2.0 Presentes 107 Deputados, pelo 
menos, dar-se-á inicio ás votações. 

§ 3. 0 As votações obedecerão á se
guinte ordem: projectos a serem consi
derados objecto de deliberação; redac~ 
ções finaes; ma terias constantes da 
ordem do dia; requerimentos escriptos, 
que dependam de dif>cussão e de nu-
11'1ero para votação. 

§ 4.0 Não havendo numero para vota
ções. o Presidente annun1eiará o debate 
da IÍ1ateria em discussão. 
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§ 5.0 Logo que houver maioria legal 
para deliberar, o Presidente solicitará ao 
Deputado que estiver na tribuna inter
rompa o seu discurso para se proceder 
ás votações. 

§ 6.0 Durante todo o tempo destinado 
ás votações a nenhum Depu lado será 
licito deixar o Tecinto das sessões. 

§ 7. o Quando, por motivo de força 
maior, haja qualquer Deputado de se re
tirar, mesmo por momentos. deverá com
munical-o, expressamente, ao Presidente, 
afi.m r:e não ser computado entre os vo
tantes. 

§ 8.0 O acto de votar nunca será in
terrompido, salvo ao terminar a hora 
destinada á votação. 

§ 9.0 Neste ultimo caso, a votação 
ficará adiada, na parte em que se 
achar, para a sessão seguinte. 

§ iü. Quando, no decorrer da vota
ção, se verificar a falta de numero, 
mencionar-se-á, na rueta impressa, os 
nomes dos que se houverem retirado, 
com causa participada ou sem ella. 

§ 11. A falta de numero para as vo
tações não prejudicará a discussão da 
materia a isso destinada na ordem do 
dia. 

Art. '155. Terminadas as votações, o 
Presidente annunciará o debate da ma
tel'i a em di seu ssão. 
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~ t,o Si nenhum Depulado se houver 
in~r;rípl0, ou s0licitado a palavra, sobre 
a materia em debate, o Presidente decla
raní cnr:.crrada a sua discussão. 

!\ 2." Havendo numero para votação, 
a clla será submettida a materia cuja 
discussão fôr encerrada. 

§ 3. 0 EniCenada a discussão de uma 
materia, si não houver numero para a 
sua immediata votação, deverá figurar 
para isso na ordem do dia seguinte. 

Art. :15Ci. A ordem e.3tabelecida nos 
artigos antecedentes só poderá. ser alte
rada. on interrompida: 

i •, para a posse de Deputado; 
2°, devido á preferencia; 
3°, por adiamento; 
4", em ouso de urgencia. 

Art. 157. Finda a hora da sessão, o 
Presidente, depois de examinar as pro"
posiçõcs a serem consideradas pela 
Camara, organizará a ordem do dia da 
sessão seguinte. 

§ 1." Não havendo materia a ser de
signada para a ordem do dia, o Pre
sidente destinai-a-á aos trabalhos das 
Gommissões. 

§ 2.• Si a ordem do dia fôr dividida 
em duas part.es, o tempo destinado á 
primeira não poderá ser excedido por 
mais do um .quarto de hora. 
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§ 3.0 Para declarar finda a sessão o 
PresiclenLe usará ela formula: Levanta
se a sessão. 

Art. 158. A Mesa clarú conhecimento 
á !Camara, em sua ultima sessão, ela 
synopse elos trabalhos realizados durante 
a sessão legislativa. 

SECÇÃO li 

Das sessões secretas 

Art. 159. A Camara poderá realizar 
sessões secretas, si fôr assim resolvido, 
a requerimento es,cripto ele qualquer 
'Deputado, dirigido ao seu Presidente, 
com a indicação precisa do seu objGcto. 
• § 1.0 Esse requerimento será submet
f i c! o á deliberação secreta dos Presiden
tes das Comm i ssões permanentes. 

§ 2. 0 Reunida a maioria dos Presi
dentes das 1Commissões permanentes,, 
clar-lhes-.á o Presidente conhecimGnto 
elo requerimento. 

§ 3. 0 A essa reunião serão admitticlos 
os autores do requerimento, que po
derão fundamental-o verbalmente~ 

§ 4. 0 Deferido o requerimento, o Pre
sidente da Camara convocará a sessão 
secreta para dentro de 24 horas. 

§ 5. 0 Indeferido o requerimento, será 
pennitticla a sua renovação perante a 
Camara, em sessão publica. 
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§ G." c\s sessões secrrfas requerírla~ 
JJO!' mais de 'rO Depn!aclos. ou pm· al
guma Commissiio, pm·a Lralar de ma
teria sutlmetlida ao sou exame-, ou de 
sua cornpetencia, serão convocadas in
dependentemente de consuHa aos Pre
sidentes das Com missões permanentes. 

Art. 1 GO. Del iberacla a sessão se
creta, o Presidente fará sahir da sala 
das sessões, das tribunas, das galerias e 
das suas dependencias todas as pessoas 
estranhas, inclusive os enk:larregados dos 
serviços de debates e de stenographia e 
f.odos os demais empregados da Casa. 

§ L" f::t a sessão su·reta houver de 
se seguir (L scss?io publica. essa será 
suspensa para serem tornadas as pro
vírlcncía.s desl c artigo. : 

§ 2." Reunida a Camara em sessão 
secreta, deliberar-se-á si o ussumpto 
que motivou a suá convocação por esta 
fórma deve see tratado secreta, ou pu
blicamente, não podendo tal debate ex
ceder ú primeira hora, nem cada orador, 
que nelle tomar parte, fallar mais de 
uma vez e por mais de dez minutos. 

§ 3.0 Antes de se encerrar uma sessão 
secreta, a Camaru resolvei'á si deverão 
ficar secretos, ou constar da ada pu
blica os seus objecto e resulf.ado. 

§ 4." Resolverá, igualmente, a -Ga
mrmt. 110r símplrs votação c sem dis
cussão, si os nomes elos requerentes da 
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sessão secrela deverão, ou não, ser dados 
á publicidade official. 

§ 5." Será permittido aos Deputados, 
que houverem tomado parte nos debates 
recluzil-os a escripto, para serem archi
vados com a acta e os documentos re
ferentes á sessão. 

CAPITUJJO II 

DA PREFERENCJA 

Art. 161. Denomina-se preferencia a 
primazia na discussão, ou na votação, de 
uma proposição sobre outra, ou outras. 

Art. 162. As proposições terão pre
fercncia, para discussão e votac)ão, na 
segmnte ordem: 

a) prorogação da sessão legislativa; 
b) reconhecimento de Deputado; 
c) declaração de guerra; 
â) tratado de paz; 
e) adiamento da sessão legislativa; 
f) sobre mat1~ria con~iderada urgente; 
a) relativas ás leis orçamentarias; 
h) relativas á fixação de forças de mar 

e de terra. 
§ 1..• As proposições de discussão en

cerrada ein .sessões anteriores terão pre
ferencia na votação. 

§ 2.• :As emendas suppressivas terão 
preferencia, na votação, wbre as demais, 
e. da milsma forma, as !'UbstituLivas sobre 



-90-. 

a propos1çao a que se rr.fcrircm c sobre 
as acldiliva3 c as modificativas. 

§ 3. 0 As emendas das Commissões te
rão prcfcrencia, na ordem do paragrapho 
anterior, sobre as dos Dc·putados. 

§ 4. 0 Os requerimentos de adiamentos 
de discussão, ou ele votação, serão votados 
de preferencia á proposição a que se re
portarem. 

§ 5. 0 Quando occoner a apr·esentação 
ele mais de um requerimento verbal, ou 
escripto, simultaneamc!lte, a preferencia 
será regulada pela maior importancia da 
ma teria a que s·e referirem. 

§ 6. 0 Quando occorrec a apresentação 
de mais de um requerimento dos sujeitos 
á discussão, a preferencia -será regulada 
pela ordem de apresentaç.ão. . 

§ 7. 0 Na hypothese do paragrapho an
terior, si os requerimentos houverem sido 
apresentados simultaneamente e visarem 
o mesmo obj-ectivo, a preferencia será re
gulada pelo Presidente. 

§ 8. 0 Quando os requerimentos apre
sentados, de accôrdo eom o paragrapho 
precedente, forem identicos em -seus fim;, 
s·crão postos em discussão conjuntamente 
e a adopção de um determinará ficar o 
outro, ou os outros, prejudicados . 

. Art. 163. A ordem regimental das 
prefcrencia.s poderá ser a! lera da por deli
beração da Camara. 

http:apresenta�.�o
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§ 1.0 Não será admitt.ida prefer'Cncia 
ele matcria em discussão sobre proposição 
em votação. 

§ 2.0 O requerimento de preferencia 
para votação de qualquer artigo de uma 
proposição, ou de uma ·emenda, sobre de
terminado ·artigo, devará ·ser formulado 
ao se annunciar a votação do art. 1 o. 

§ 3.0 Para a votação t!e uma emenda 
preferencialmente á outra, deverá o re
querimento r'Cspectivo ser apresentado 
por occasião de ser annunciada a emenda 

·numero um. 
§ 4. 0 Para preferencia de que resulfe 

inversão, parcial ou tulal, da ordem do 
dia, será necessario requerimento escripto 
e assignado por cinco Deputados. 

§ 5. 0 Independerão desse numero . de 
assignaturas os requerimentos de prefe
rencia subscriptos p'Cl•)S Presidentes de 
Ccimmissões, pelos relaLores elo projecto, 
ou por qualquer membro da Mesa. 

Art. 164. Quando os requerimentos de 
preferencia. excederem à e cinco, o PreJi
dente verificará, por consulta prévia, si a 
Camara admitte m·odificações na ordem 
do dia. · 

§ 1.0 Admittidas modificações na or
dem da votação, os requerimentos serão 
considerados na ord"Cm de sua apresen
tação. 

§ 2.0 Recusando, porém, a Camara · ad
mittir modificações na ordem da volação 
ele qualquer proposição, considerar-se-ão 
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pro,iuclicaclos torlos os :'oquorimcnLos ele 
preforencia a ellas referentes. 

§ 3. 0 Na h~·pothose do paragrapho an
terior, o Presidente dará publicidade in
tegral aos requerimentos na acta im
pressa elos trabalhos ela Camara. 

CAPITULO III 

DA URGE:"'CIA 

Art. 165. Urgencia é a dispensa ele 
oxigoncias regimentaes, salvo a ele nu
mero legal, para ser clelrrminacla propo
sição immecliatamento considerada até 
decisão final ela respecLiYa discussão. 

§ 1. o O pro,i'ecto approvado em virtude 
do urgencia poderá ser inclnido em or
dem do dia independentemenLo de dis
pensa de inLcrslicio. 

§ 2.0 A urgencia, em mat~ria el-e reco
nhecimento ele poderes, eslá subordinada 
:í~ restricções do capitulo VII do titulo I. 

§ 3. o Os requerimentos de urgencia po
derão ser apresentados em qualquer oc
casião, 'devendo ser assígnaclos por cinco 
Deputados. 

§ 4. 0 Independerão Jos.3e numero de 
assignaturas os reqtHrimentos de ur
gencia, subscriptos p·elo Presidente de 
uma Commissão, pelo relator do projccto 
a que se referir, on por qualquer membro 
da Mesa. 
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§ 5.° Considcrar-sc-:'t urgcnf c todo o 
assumpto cujos cffcitos dependem de de
liberação e execuç>ão immediatas. 

Art. 166. O Presidente interromperá o 
orador que estiver na fribuna, sempre que 
fôr solicitada urgencia para se tratar do 
assumpto referente á S')gnrança nacional, 
sendo o respectiyo requerimento sub
scripto, pelo menos, por 54 Deputados. 

Art. 1G7. Submottido á consideração 
da Camara o roquerimer,to de urgencia 
será, sem discussão, immediatamente vo
tado. 

Paragrapllo unico. Si a Camara appro
val· o I'equol"imento, entrará a llHltm·ia 
immecliatamonte em discussão, ficando 
prejudicada a ordem elo dia até a sua d-e
cisão. 

Art. 168. Quando faltarem apenas oito 
dias para o encerramento elos trabalhos 
legislativos serão consíClerados urgentrs 
os projectos ele credit•>s solicitados pelo 
Governo. 

CAPITULO IV 

DO INTERSTICIO 

Art. 1G9. Denomina-se interstício o 
prazo decorrente entre dois actos con
secutivos referentes a uma mesma pro-
posição. . 

§ Lo Entre cada voLaçfio e a discusão 
seguinte do um mesmo 1~roj-ecto mediarão, 
pelo menos, quarenta e oito horas. 
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~ " .\ Cnmat·a t•orlrrú l'Pslringit• t•ss'-
inLcrsLicio, a requerimJnto de qualquer 
Deputado, d'C modo, porém, que se não 
faça em o mesmo dia uma vot.ação e a 
discussão subsequente. 

§ 3.• Não poderão ser dispensados de 
intersticio para a discussão, após a sua 
approvação, os projectos emendados, que 
serão enviados ás Commissõcs para a re
dacção do vencido. 

§ 4.• Será de quarenta e oito horas o 
prazo destinado á redarção para nova 
discussão. 

§ 5." Tendo em visf.a a extensão do 
projecto e o numero elas emendas, que 
lh'C devem ser incorpor~das na redacção 
para a 3" discussão, o Pre5idente poderá 
pro!'ogar o prazo assignado ás Commis
sões para essa redacção. 

Art. :170. Os pareceres sobre reconhe
cimento de poderes e as proposições de 
discussão especial teem interstícios es
peciaes, expressamente determinados. 

CAPITULO V 

DAS QUESTÕES DE onDE~I 

Art. 171. Todas as. duvidas sobre a 
interpretação deste Regimento, na sua 
pratica, constituirão questões de ordem. 

§ 1." Todas as questões de ordem, cla
ramente formuladas, serão resolvidas so
beranamente pelo Presidente da Camat•a. 

§ 2." Nenhum Depuf,ado poderá exce-

http:approva<,:.�o
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der o prazo de um quarto d-e hora ao for
mular uma, ou, simuUaneamenle, mais 
de uma questão de ordem. 

§· 3." Ao momento das deliberações, 
qualquer questão de ordem só poderá ser 
formulada -e jUstificada dentro do prazo 
de dez minutos; que cabe a cada Deputado 
para encaminhar a votação. 

§ 4." Em se tratando de deliberações 
sobre as lei3 annuas ,;erá de cinéo mi
nutos o prazo para o e~lC.::tminhamento da 
votação, dentro do qmd poderá ,s·er for
mulada e justlificada qualquer questão de 
ordem. 

§ 5." Em qualquer pllase da sessão po
derá um Deputado solicitar a palavra 
«pela ordem», para reclamar a obser
vnncia de dis·posição expressa do Regi
mento. 

§ 6." Sobre uma mesma questão de or
dem cada Deputado poJerá falar sómente 
uma vez. 

§ 7." Nos termos deste artigo, o Presi
dente não deverá recusnr a palavra « pela 
ordem». 

§ 8." Para regul:lr com exactidão o 
t-empo que póde gastar 0ada Deputado na 
discussão das questões do ordem e enca
minhamento das votaçõe'S, haverá sobre a 
mesa ampulhetas precisas. 

§ 9." Regi,strar-se-ão em livro esnecüil 
todas as questões de ordem resolvidas 
pela Mesa, organ izando-~e o respectivo 
índice. 
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CAPITULO VI 

DAS ACTAS 

Art. 172. De cada uma das sessões da 
Camara lavrar-se-á uma acta manu
scripta, que deverá conter o numero dos 
Deputados present-es, :) dos ause!llcs e 
uma expo.sição succinta dos trabalhos. 

§ 1." Depois de approvada, a acta será 
assignada pelo Presid8n[e c pelos 1° e 
2o Secretarias. 

§ 2. 0 Essa acta será 1::wrada, ainda que 
não haja sessão, por falf.a de numt~ro, e, 
nesse caso, menciona.t'-'>e-ão nella os 
nomes dos Deputados que comparecerem 
e dos que deixarem de comparecer, com 
causa justificada, ou sem ella, e o expe
diente despachado. 

Art. 173. O Diw·io do Conaresso pu
blicará cada dia a acLa da sessão anterior, 
com todos os detalhes dos rP.socctivos 
Lrabalhos. 

Art. 17 4. Os projectos e emenda", a·s 
pareceres de Commissõc.s, as indicações e 
os requerimentos serão menc in nados na 
acta manuscripta, em summario, c tran
scriptos na do Diario do Congresso, por 
extenso, com a declaração dos seus au-
tores. · 

§ 1.0 Todos os discursos proferidos du
rant-e a sessão serão publicados por ex
tenso na acta impressa. 



-07-

§ 2. 0 As informações c os documentos 
não officiacs, lidos pelo 1" Secretario, á 
hora do expediente, em .mmmario, serão 
sómente indicados na ;:nta impre.3sa, com 
a declaração do obj-ect•J a que se refe
rirem, salvo si fôr a sua publicação in
tegTal requerida á Mesa e por ella defe
rida. 

§ 3. 0 As informações enviadas á Ca
mara pelo Poder Executivo, a requeri
mento de qualqu-er Deputado, serão pu
blicadas, integralmente, na acta im
pressa, antes de entregues a quem as so
licitou. 

§ 4.0 A's informações officiaes de ca
racter re.servado não se dará publicidad-e, 

§ 5.0 Na acta manuscripta, ou do Dia-
1'io do Congressõ, não será inserido ne
nhum documento sem expressa permissão 
da Camara, ou da Mesa, por despacho do 
1 o Secretario, nos casos previstos pelo 
Regim-ento. 

§ 6. 0 Será licito a qualquer Deputado 
fazer inserir na acta impressa as razões 
escriptas do seu voto, vencedor, ou ven
cido, redigido em termos concisos e sem 
allusões pessoaes de qualquer natureza. 

Art. 175. Os funccionarios da Secre
taria encarregadas do serviço das acta'J 
assistirão a todas as sessões publicas, des
empenhando os encargos que lhes foren1 
commettidos pela lvlesa. 

Art. 176. As actas impressas serão 
organizadll~'<, por ordem chronologica, em 

7 
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Annaes, afim de serem distribuídas aos 
Deputados. 

Paragrapho unico. A,s actas manu
scriptas serão encadernaé!as, por sessão 
legislativa, e assim recolhidas ao archivo 
da Camara. 

Art. 177. As actas das sessões secretas 
serão redigidas pelo zo Secretario, appro
vadas pela C amara, antes ·ele levantadas 
as sessões, assignadas pela Mesa, f-echa
das em evoluções lacrados e rubricados 
pelo 1 o e pelo zo Secretarias, com a data 
da sessão, e assim recolhidas ao archivo 
da Camara. 

Art .. 178. A a c ta manuscripta da ul
tima sessão, ordinaria ou extraordinaria. 
será redigida de modo a ser submettida á 
discussão e á approvação, que se fará 
com qualquer numero, antes de se levan
tar a sessão. 

CAPITULO VII 

DA .POLICIA 

Art. 179. O policiamento do ec}ificio 
da Camara e de suas .tJeoendencias com
p-ete, privativamente, á· Commissão de 
Policia, sob a suprema direcção do seu 
Presidente, sem intervenção de qualquer 
outro poder. 

Paragrapho unico. Este policiamento 
poderá ser feito por forca publica e 
agentes da policia commum, requisita-
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dos ao Governo pela Mesa e postos á sua 
inteira e eXJclusiva disposição. 

Art. 180. Será permittido a qualquer 
pessoa, decentemente vestida, assistir, 
das galerias, ás H~ssões, desde que esteja 
de-sarmada e guarde o maior silencio, 
sem dar qualquer signal de applauso, ou 
de repr:ovação, ao que se passar na Ca
mara. 

§ 1.• Haverá tribunas reservada3 para 
Senhoras, Senadores, ex-Deputados, mem
bros do corpo diplomatico, membros das 
legislaturas estaduaes, magistrados e 
altos funccionarios e tambem para os 
representantes dos jornaes diaríos e de 
agencias tele:graphicas ·previamente au
torizados pela Mesa para o effectivo 
exercício de sua profissão. 

§ 2.• No recinto da Camara e suas 
dependencias e durante as sessões só 
serão admittidos os Deputados da projwiu 
1egislatura e os funccionarj.o'l da Se
cretaria em serviço eX'clusivo da sessão. 

§ 3.• Os espectadores que perturbarem 
a sessão serão obrigados a sahir, imm~
diatamente, do edifício da Cama r a. 

§ 4. • Far-se-á com o espectador que 
perturbar a sessão a demonstração que a 
C amara julgar conveniente. 

Art. 181. Quando, por simples adver
tencias, na fórma deste Regimento, não 
fôr possível ao Presidente manter a or
dem, poderá suspender, ou levantar a 
sessão. 
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Paragrapho unico. Si algum Deputado 
commetter, dentro do edifício da Camara, 
qualquer excesso, que deva ter repressão, 
a Commissão de Policia conhecerá do 
facto, expondo-o á Camara, que delibe~ 
rará a respeito, em sessão secreta. 

Art. 182. Quando no edifício da Ca
mara se commetter algum delict.o, reali
zar-se-á a prisão do criminoso, abrindo~ 
se inquerito, sob a direcção de um dos 
membros da Commissão de Policia, desi
gnado pelo Presidente. 

§ 1.• Serão observadJs no processo as 
leis e regulamentos policiaes do Districto 
Federal, no que lhe forem applicaveis. 

§ 2." Servirá de escrivão nesse processo 
o funccionario da Secretaria que fôr para 
i::so designado pelo Presidente. 

§ 3." O inquerito, que terá rapido an~ 
damento, será enviado com o delinque11te 
á autoridade judiciaria. · 

TITULO 111 

Da elaboração legislativa 

CAPITULO I 

Do processo de. reforma constitucionat 

Art. 183. · A Constituição da Repu
blica só poderá ser .reformada por ini
ciativa do Congresso Nacional, ou das 
assembléas legislativas dos Estados 
(Constituição, art. 90). 
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§ 1.• Considerar-se-lla proposta a 
reforma por iniciativa do Congresso 
Nacional, quando apresentada por uma 
quarta parte, pela menos, dos membros 
de qualquer de suas Camaras (Consti
tuição, art. 90, e § 1.•, in principimn) . 

§ 2.' Considerar-se-ha proposta a re
forma por iniciativa das assembléJ.s dos 
Estados, quando fôr solicitada por dons 
terços deltas, no decurso de um <tnno. re
presentada cada uma pela maioria de 
seus votos (Constituição, arl. \lO ~ § 1". 
in fine) . . 

§ 3•. Não será admittida pela Mesa 
ela Camara dos Deputados, como objeclo 
de deliberação, proposta de reforma da 
Constituição, contendo disposições ten
dentes a abolir a fórma republicana fe
derativa, ou a igualdade da represen
tação dos Estados no Senado (Constitui
ção, art. 90, § 4"). 

Art. 184. Recebida pela Mesa da Ca
mara dos Deputados a proposta de re
forma da Constituição da Republica, será 
lida á hora do expediente, mandada pu
blicar no orgão official da Camara e 
em avulsos, que serão distribuir:lo'l por 
todos os Deputados, ficando sobre a 
mesa clur:mte o prazo de dez dias uteis 
para receber en:endas de primeira dis
cussão. 

§ L" Dentro ·das 48 horas seguintes 
á leitura official da proposta ele reforma 
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d~ Constituição, será eleif~ uma com
missão especial de vinte e um mem
bros, um de cada Estado, inclusive o 
Districto Federal, á qual, findo aquelle 
prazo, a Mesa da Camara enviará a pro
posta e as emendas que houverem sido 
recebidas. 

§ 2.• Para a eleição da commissão es
pecial da reforma constitucional cada 
Depu ta do .apresentará cedula contendo 
nomes de representantes de H Estados, 
assegurada assim a repil'esentação das 
minorias acas9 existentes. 

§ 3.• As vagas na commissão serão 
preenchidas por eleição que se reali
zará dentro de 48 horas, contadas da 
sua verificação. 

§ 4. • A' Commissão especial da 
reforma constitucional incumbe, den
tro do prazo de dez dias; a contar d~ data 
em que a receber a Mesa da Camara, 
apresentar parecer sobre a proposta da 
reforma e sobre as emendas de primeira 
discussão, opinando a favor ou contra, 
não podendo offerecer novas emendas, e, 
nas mesmas condições, dentro de cinco 
dias, sobre as emendas offerecidas á 
mesma proposta. nas discussões subse-
quentes. · 

Art. 185. Findo esses prazos, com ou 
sem parecer, irão a proposta e emendas, 
si houver, á in:pressão e entrarão con
juntamente em ordem do dia, 48 horas 
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depois de distribuídas em avulsos pelos 
Depu Lados. 

Art. 18G. A proposta de· reforma con
stitucional tem prefcrencia so))re as pro
po.si~ões da lettra e do art. 1 G2 do Re
gimento Interno. 

Paragrapho unico. Durará cinco ho
ras a sessão em cuja ordem do dia fi
gurar rnuteria relativa á revisão constí
tucional, sendo prorogavel (J podendo-se 
votar a proposição princlpJ.l, ou as a:~"· 
cessarias nas .prorogações. 

Art. 187. Qualquer propo~.ta de re
forma da Constituição da Hepublica terá 
tres discussões (Constituição, art. 90, 
§§ i" c 2") • 

§ 1•. A proposta de rf'forrna da Cons
ti lnição avresenlada poe uma qum'lt 
l1t1l'lr\ do;,; membro-; rle qualqne das Ca
maras elo Congresso NRdonal, será con
siderada na propria ~flssão lcgislativr, 
em que houver Jogar (Constituição, ar
tigo 90, § 1 "), ficando prejudicada si 
não fôr approvada em todos os turnos 
nas duas Casas legií'lativas. 

§ 2°. A proposta de reforma da Co:::.+ 
tituicão solicitada, no decurso do c.m 
nnno, por dois terr:os das asscmbléas le
gislativas dos Estados será considerada 
em a sessão legislativa do anno seguinte 
(Constituição, art. 90, § 2"). 

Art. 188. A proposta de reforma da 
Constituição dll. Republica será conside-



-101-

rada englobadamente na priwcir•a e na 
h3r'ceir·a discussões e a segunda discussão 
se far·á em!:nda por emenda, e, si esta 
contiver mais de um artigo, artigo por 
·artigo. 

§ i •. Na pl'imei ra e na terceira dis
cussõe3 cada Deputado tem direito a fal
lar dm·ante duas horas, em uma ou ern 
duas vezes, e na segunda poderá fallar 
dnas hor·as, de uma vez, ou dividindo esta 
r.erupo pelas varias partes da proposição 
4ue dese,ja discutir. 

§ 2" . Ao relator ou ao membro da 
commissão especial que o substituir é 
licito replicar. a qualquer orador , nos 
p1·azos que cabem a · cada Deputado. 

§ 3". Todas as discussões poderão ser 
~ncerradas n:ediante requerimento assi
g·rutdo por cincoenta e tres Deputados, 
e approvado por dous terços, pelo menos, 
dos presentes, desde que já se tenham 
effectuado em duas sessões anteriores. 

§ 4•. O interstício entre votação e 
qualquer acto inicial da discussão sub
sequentc da proposta de reforma da 
Constituição, será de 48 horas. 

§ 5o. Entre uma votação e a discussão 
immedillLa, a Commissão Especial poderá 
organizll.r a proposta, si fõr necessario, 
de accckdo com o .vencido, distribuindo 
a maferia approvacla, fundindo-a e sys
temati7.ando-a, comtanto que não se al
terem a redacção e o texto dos disposi
tivos approvados; 
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§ G•. As questões de ordem, ao tratar
se de materia de reforma constitucional, 
só poderão ser propostas no prazo de 
que ctispuzer o Deputado para as dis
cussõ!':ls ou para encaminhar as votações. 

Arf. 189. E' licito apresentar emt>n
das á proposta de reforma da Constitui
ção desde que não infrinjam o disposto 
no § 3° do art. 183, rlesl e Regimento, 
em qualquer de suas discussões. 

Art. 190. Para receber emendas, fi
cará a propo:.lta de reforma constitucio
nal sobre a mesa durante dez dias uteis 
na 1', cinco dias uteis na 2", e tres dias 
utl:':s na 3" discussão. 

§ 1 •. Em qualquer das discussões em 
que é facultado apresenl ar emendas, ne
nhuma será recebida pela Mesa sem que 
esteja assig·nada pela quarta parte dos 
membros de que se compõe a Camara. 

§ 2•. As emendas serão lidas no expe
diente da sessão immediata á termina
cão do prazo para seu recebin:ento e en
vdadas á Commissão Especial. 

§ 3•. Toda emenda deverá ser redi
gida de fórrr.a a ser incorporada á pro
posta sem dependencia de nova redacção. 

§ 4°. A emenda suppressiva de dispo
sitivos da Constiluiç,ão proporá a elimi
nação integral de um texto ou ar ligo. 

§ 5•. A emenda modificativa deverá 
conter a alleração suggerida ao texto 
ou artigo sctb a fórmu de um substitu
tivo ao mesmo texto ou artigo. 
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§ G". As emendas subsLituivas serão as 
apresentadas em substiluição a todas ou 
a qualquer das anteriormente approva
das, e deverão conter as alterações que 
suggerirem aos textos ou aos arligos da 
Constituição ou da proposta a que se re
ferirem, isolada ou englobadamente; 

§ 7". A emenda additiva será um novo 
artigo a ser incorporado á proposta de 
reforma contendo maleria não tratada 
nos demais artigos ou textos; 

§ 8". A Mesa da Camara dos Deputados 
só acceitará emenda - additiva, substi
tutiva, modificativa ou suppressiva -
com a redacção definitiva do texto, arti
go, paragrapho, numero ou alínea a que 
se reportar; 

§ 9". O parecer sobre as emendas de 
2" discussão, nesta c na 3" approvadas, 
soffrerá uma discussão especial; 

§ 10. O parecer sobre as emendas de 
3" discussão, nesta e na discussão espe
cial approvadas, soffrerá mais uma se
gunda discussão especial. 

§ 11. Na discussão do parecer sobre 
as emendas de 2" e de 3" discussão cada 
Deputado só poderá fallar uma vez e 
pelo tempo de uma hora. 

Art. 191. A votação da proposta será 
sempre pelo processo nominal, e emenda 
por emenda, e quando esta contiver mais 
de um, artigo por artigo, só se conside
rando approvado o artigo ou en~enda que 
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tiver a seu favor dois torças dos valos. 
achando-se presentes pelo menos meta
de o mais um dos membros de que se 
compõe a Camara. 

Art. 192. No momento da votação só 
é permittida a palavra uma vez para en
caminhai-a por torr.po improrogavel, ca
bendo ao Relator do parecer ou rr.ombro 
da Commissão, que em seu Jogar fallar, 
o direito de responder a cada orador. 

§ 1 o. Na primeira, na terceira o nas 
discussões espec"iaes. o encaminhamento 
de votação será feito em globo, uma só 
vez para todas as emendas da proposta, 
e uma só vez para as err.endas elo plena
rio, no prazo maximo de dez minutos 
em ambos os casos; 

§ 2°. Na segunda discussão, o encami
nhamento da votação será feito uma só 
vez para cada artigo da proposta. ou p:tra 
cada uma das emendas do plenario, pelo 
prazo de cinco minutos. 

Art. 193. Os artigos da proposta e as 
emendas -rejeitadas não poderão ser re
novados. 

Paragrapho uni co. Entenderr.:-se reno
vados, não só os que so apresentarem 
com a mesma fórma, como tambem os 
que contiverem a mesma ma teria. 

Art. 194. Approvada a proposta em 
uHima ,discussão, será pela Mesa en
viada ao Senado, independente de redac
çãn final. 
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~\rt. 195. Os arlig·os da proposta ada
ptados pela Camara, que não obtiverem 
dois terços de votos do Senado, serão 
considerados definitivamente rejeitados. 

Art. 196. A proposta de reforma cons
titucional, iniciada .pelo Senado, será re
cebida pela Mesa e seguirá os tramites 
estabelecidos nos artigos antecedentes. 

Art. 197. As emendas propostas e ada
ptadas no Senado serão na Camara su
jeitas ao estudo da Commissão Especial 
e, com parecer desta submeltidas ás tres 
discussões regimentaes, sendo conside
radas approvadas as que obtiverem em 
seu favor dous terços dos votos en1 cada 
uma das discussões. 

Art. 198. As emendas á Constituição, 
approvadas no primeiro anno pela Ca
mara e pelo Senado, serão postas em 
discussão quinze dias depois de aberto o 
Congresso no anno !leguinte. 

§ 1 •. Nenhuma nova emenda. nem al
teração alguma das emendas já appro
vadas no anno anterior pelo Congresso, 
poderá ser então acceita pela Mesa. 

§ 2". Nas tres discussões a que é de 
novo submeUida a proposta. só se poderá 
fallar sobre o que houver sido adaptado 
e sórr:ente isto será votado. 

Art. 199. Adoptada definitivamente a 
proposta de emendas á Constituição, o 
Presidente e Secretarias da Camara a 
publicarão, conjuntamente com o Presi
dente e Secretarias elo Senado, na fór-



- 109-

ma do § 3" do art. 90 da mesma Consli
tuiçãQ. 

Art. 200. Todos os prazos e intersLicios 
são improrogaveis, mas podem ser re
duzidos, a requerimento de qualquer 
Deput:.~do, approvado pela C:.~mara, in
clusive os que já tiverem sido iniciados. 

Art. 201. Em tudo quanto não contra
riar estas disposições cspeciaes, regularão 
a discussão da maleria as disposições do 
Regimento referentes :.~os projectos de 
leis ordinarias. 

CAPITULO II 

DAS PROPOSIÇÕES 

Art. 202. Proposição é toda a materia 
sujeita á deliberação c1a Camara. 

§ 1.• As proposicõcs p·Jderão consistir 
em projectos de lei, ou de resolução, 
emendas, indicações, requerimentos e pa
receres. 

§ 2.• Os pro.iectos do lei, ou de reso
lução, que poderão s·~r offerecidos p-elo 
Poder Executivo, e as emendas, serão de 
iniciativa da Camara, uu do Senado, as 
indicações, os requerimentos ·e os pare
c-eres serão de iniciativa da Camara. 

§ :J.• Só serão acceiL'l.s pela Mesa pro
posiçõe3 sobre assumptos da competencia 
da Camara. 

Art. 203. Toda a proposição deverá 
ser redigida com clareL.a, em termos ex-

http:pro,iect.os


- 110-

plicilos e, tanlo quanto pos~ivel, syn-
1heticos. 

§ 1." A Mesa deixará de aoceitar qual
quer proposição que delegue a outro 
poder attribuições privativas do Legis
lativo. 

§ 2." Nenhuma propo'3iç:,ão poderá con
ter citação de lei, ou de a1•Ligo de lei, sem 
que a transcreva por extenso. 

§ 3." Todas as transe1.·ipções serão fei
tas antes, ou d~pois, da proposição e 
nunca em seu texto. 

§ 4." A Mesa providenciará no sentido 
da Secretaria adaptar ás proposições 
vindas do Senado as di1posições dos dois 
paragraphos antecedentes. 

§ 5." Não serão admittidas, em qual
quer proposição, expres:;ões odiosas, ou 
que offendam a quem qw;r que seja. 

Art. 204. A Mesa da C amara só to
mará conhecimento das proposições re
digidas de accôrdo com este Regimento. 

Art. 205. Nenhuma proposição será 
su}eHa á discussão, ou á votação, sem que 
seja interposto parecer .sobre ellas, pelas 
Commissões da Camara, excepto nos casos 
expressamente previslos neste Regimento. 

Art. 206. Nenhuma proposição ap
provando contractos ou concessões PO·· 
clerá ser acceita pela Mesa da Camara 
sem que transcreva por extenso torlo o 
conlracto ou concessão. 

http:antecedent.cs
http:proposi�.�o
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SECÇÃO I 

Dos p1'ojectos 

Art. 207. Projecto é toda a proposi<;ão 
qu~ tem por objecto ser transformada em 
resolução legislativa. 

§ 1.• Resolução legislaliva é todo o acto 
do Poder Legislativo destinado. á sancção, 
ou promulgação, da qual. porém, inde
pendem as resoluções relativas ao adia
mento, ou á prorogação, das srJssões le
gislativas, á fixação do subsidio e da 
ajuda d~ custo dos 8-enadores e Depu
tados e á fixação do subsidio do Presi
dente e do Vice-Presidente da Repu
blica. 

§ 2.• Projecto de lei é a proposição que, 
contendo normas gerars e disposiçõ~s de 
natureza organica, ou tendo por fim crear 
direito novo, destina-se a ser transfor
mada em resolução legislativa que, sanc
cionarla ou promulgaJa, constitue lei. 
(Dec. 3.191, de 7 de janeiro de 1899.) 

§ 3•. Projecto de resolu~,ão é a propo
sição que, .consagr::mdo medida de ca
racter administrativo, ou polit.ico, de in
teress-e individual, ou transitorio, desti
na-se a ser transformada em resolução 
leg1slaliva, que san::Jcionada, ou promul
gada, constitue decreto legislativo. (De
creto 3.191, de 7 de janeiro de 1899.) 

§ 4.• Proj-ccto de re3'Jlução da Camara 
dos Deputados é a prcJ]JOsição destinada 
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á deliberação apenas d<!~sa Ca.sa Legisla
tiva, .sobre acto de sua exclusiva compe
tencia, que, approvada, constituirá reso
lução da Camara do.s Depu lados. 

ArL 208. Os projectos deverão ser as
signados pelos seus autores e escriplos 
em artigos numerados, concisos e claros. 

§ 1.• Ca'da projecto dí1verà conter, sim
plesmente, a -enunciaçã'l da vontade legis
lativa. 

§ 2.• O autor do projecto poderá fun
damental-o, por escripLo, ou verbalmente. 

§ 3.• Nenhum artigo rle projecto po
derá conter duas ou ma!;; proposições, in
depend\lntes entre ·3i, de modo que se 
possa adaptar uma e rt\ieitar outra. 

§ 4.• Sempre que um JJrojecto não es
tiver devidamente redi!?'i o, a Mesa resti
tuil-o-á ao autor, para organizai-o de 
accôrdo com as d-et•wminações regí
mentaes. 

Art. 209. O projecto apresentadtJ á 
Camara por qualquer Deputado será lid·J 
á hora do expediente e, quando se passar 
á ordem do dia, será submettido a votos, 
para ser considerado, ou não, objecto de 
dei iberação. 

§ L" Considerado objecto de delibera
ção, o projecto será despachado ás Com
missõ'!ls respectivas, por intermedio da 
Secretaria da Camara, onde ser-lhe-á, 
primeiramente, dada uma epigraphe syn
thetica, sendo remettidv ao seu destino, 
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depois de numerado, registrado e extra
biela a cópia para a devida publicação. 

§ 2.• Si o proj-ccto não fôr considerado 
objecto de deliberação estará, de3de logo, 
rejeitado. 

§ 3.• Independerão de julgamento pre
liminar, sendo, desde logo, consid-erados 
objecto de deliberação os projectos de 
Commissões, os do Senado, os offerccidos 
pelo Poder Executivo 3 os que obtiverem 
as assignaturas do, peio menos, 10 Depu
tados. 

Art. 210>. Não serão admissíveis !)ro·· 
jectos: 

a) tendentes a abolie a fórma republi
cana federativa; 

b) propondo a d-esigualdade da repre
sentação dos Estados no Senado; 

c) delegando a um dos poderes da Re
publica attribuições privativas de outro. 

Art. 211. Todos os projectos entrariio 
em ordem do dia Jogo que tiverem parecer 
das Commissões a cujo exame forem 
submettidos, a juizo do Presidente da 
Camara. 

§ 1.• Os projectos e os pareceres re
spectivos irão a imprimir na acta dos 
trabalhos da Camara e em avulsos, que 
serão distribuídos pelos Deputados. 

§ 2.• Em caso de· urg('ncia a Camara 
poderá, a reqtierimento e~cripto de qual
quer Deputado, indc]Jendente de dis-

s 
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cussão, dispensar a. impressão a que se 
ref-ere o paragrapho anterior. 

ArL. 212. Salvo as excepções do ar
tigo 29 da Constituiçüo da Republica, 
todos os projectos de l-ei poderão ter 
origem, indi.stinctamente, na Camara, ou 
no Senado, sob a ini0iativa de qualquer 
dos seus membros. 

Art. 213. O projecto de lei, ou cie 
resolução, adaptado em uma das Ca
maras, s-erá submeWdo á outra, que, si 
o approvar, enviai-a-á ao Poder Ex
ecutivo, para a sancção, ou promul
gação. 

Art. 2-14. O projecto de um[! Cam:lJ'a, 
emendado .na outra, voltará á primeira, 
que, si acceitar as emt>ndas, enviai-o-á, 
modificado em conformidade dellas, ao 
Poder Executivo. 

§ 1.• No caso contrario, volv-erá o pro
jecto á Camara revisora, e si as altera
ções obtiverem dois ter·ços dos votos dos 
membros presentes, considerar-se-ão ap
provadas, sendo, então, remettidas com o 
projecto á Camara iniciadora, que só 
poderá reproval-as pela mesma maioria. 

§ 2.• Rejeitadas deste modo as altera
ções, o projecto será eubmettido, sem 
e lias, á sancção . 
. Art. 215. Os projeclos rejeifadlls não 

poderão ser renovados na mesma sessão 
legislativa. 
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SECÇÃO li 

Dos p1'ojectos não sanccionados 

Art. 216. Sempre que o Pres~rlrJilte da 
Republica julgar um projecto inconsti
tucional, ou contrario aos interesses da 
Nação, negar-lhe-á a sua sancção, dentro 
de dez dias uteis a conlar daqu€1lc em 
que o recebeu, devolvendo-o neste mesmo 
prazo á Camara iniciadora, com os mo
tivos da recusa. 

§ 1.• O silencio elo Presidente ela Re
publica no dec-endio importará a sancção. 

§ 2.• No caso ele ser negada a sancção, 
quando .iá estiver encerrado o Congresso, 
o Presidente dará publicidade ás suas 
razões. 

§ 3. • Devolvido o proj e c to á Camara 
iniciadora, sujeitar-se-á a uma discussão 
e á votação nominal, comiderando-sc ap
provado si obtiver dois terços dos suf
fragios dos presentes. 

§ 4.• Approvado o projecto pela Ca
mara iniciadora, será remettido á outra 
que, si o approvar, p-elos mesmos tra
mites e pela mesma maioria, enviai-o-á, 
como lei, ao Poder Executivo, para a 
formalidade da promulg·ação. 

§ 5.• A discussão e wtação do projecto 
será feita em globo e n:io admitte adia
mento. 
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§ G.o As Commissõ€s a cujo exame fôr 
enviado o projecto devc!'ão emittir pa-
recer dentro de dez dius. , 

§ 7. 0 Si as Commiss•1es não se mani
festarem dentro de .:bz dias, sobre um 
proj-ecto não .sanccionaclo, o Presidente, 
ex-of{icio, ou por delibt~ração da Camara, 
a requerimento de qualquer Deputado, 
poderá incluil-o, independente de pnre
cce, rm oedcm do dia. 

~ 8.0 Os projectos ni'io sanccionados 
não poderão ser ren;)vados na mesma 
sessão legislativa. 

SECÇÃO III 

Dos Codigos 

Art. 217. Na discussão e vota'}ib do!> 
projectos de Codigo Civil, Cornmercial e 
Criminal da União, a ordem dos traba
lhos da Camara será a seguinte: 

§ f.O Apresentado, impresso e distri
buído o projecto, a sua discussão só será 
iniciada na sessão da Camara do anno 
seguinte. 

§ 2. 0 No interregno das sessões, a Mesa 
farli enviar exemplares do projecto ás 
seguintes corporações e autoridades, con
vidando-as a remetterem, no prazo de 
seis mezcs, á Secretaria da Camara, as 
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emendas c observações que julgarem 
convenientes: 

a) Supremo Tribunal Federal c ,juizes 
scccionaes, que igualmente serão convi
dados a mandar aff'ixar cditacs c publi
cai-os nas folhas officiaes, avisando dv 
prazo os interessados que queiram for 
mular emendas ou observações; 

b) Tribunaes Superiores do Dislricto 
Federal e dos Estados; 

c) Faculdades de Direito; 
d) Governadores ou Presidentes dos 

Estados· 
e) Instituto da Ot·dem dos Advogados 

Brasileiros; 
f) Jurisconsultos, que julgar conve

niente ouvir. 
~ 3." Iniciados os trabalhos da sessãu 

ordinaria, nos termos do § 1 •, o Presi
dente da Camara declarará que, estando 
distribuido o projeclo, fica o mesmo so
bre a mesa, afim de receber emendas, 
durante 10 dias, terminados os quaes 
será submettido, com essas emendas e as 
de que reza o § 2", depois de impressas, 
a uma Commissão de 21 representantes. 

§ 4." A Commissão será nomeada pelo 
Presidente da Camara ele fórma que to
dos os Estados e o Districto Federal 
tenham nella representação. 

§ 5." Na sua primeira reunião a Com
missão elegerá, por maioria absoluta tle 
votos. seu Presidente e um Relator, salvo 
o disposto no art. 119. 
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§ G." A Commissão funccionará em dias 
préviamente designados c as suas deci
sões, que constarão de actas, serão sem
pre tomadas por maioria absoluta de 
votos, sendo os debates devidamente ta
chygi·aphados e publicados no Diario dv 
Congresso. 

§ 7.• A Commíssão poderá ouvir, no 
decurso de seu trabalho, a quem enten
der conveniente. 

§ 8." o pan:cer sonre o projecto será 
apresentaçlo no prazo maximo de 60 dias 
e contemplado na ordem dos trabalhos 
15 dias após a sua publicação, podendo 
a Camara, mediante representação da 
Commissão, prorogar esses prazos pelo 
tei:npo que julgar conYeniente. 

§ 9." Haverá, uma só discussão o vo
tação do projecto, ambas por títulos, po
dendo ainda ser apresentadas emendas, 
que, depois de encerrada a discussão, 
irão á Commissão dos 21, para sobre as 
mesmas elaborar parecer. 

§ 10. Na discussão e votação dessas 
emendas observar-se-á o disposto neste 
Regimento para os projectos em geral. 

§ 11. Nenhum Deputado poderá fallar 
mais de uma vez sobre cada titulo do 
projecto. 

§ 12. A redacção final do projecto, 
conforme o vencido, será feita pela Com
missão dos 21, que é tambem competente 
para emitlir parecer sobre as emendas 
do Senado. 
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SECÇÃO IV 

Dos p1•ojectos pe1·iodicos 

Art. 218. Leis ou resoluções perioJkns 
são as que deixam de vigorar, indepen
dentemente de revogação expressa, findo 
o prazo para o qual foram votadas. 

§ 1.0 São leis annuas, a serem elabo-
radas em cada sessão legislativa: 

a) as de fixação de forças; 
b) as orçamentarias. 
§ 2.0 E' resolução triennal, a see votada 

em cada legislatur:a, a fixação do subsi
dio e da ajuda de custo dos Senadores e 
Deputados na legislatura seguinte. 

§ 3.0 E' resolução quatriennal, a ser 
votada no ultimo anno de cada período 
govomamental, a que fixa o subsidio do 
Presidente e do Vice-Presidente da Rc
puhlica. 

Art. 219. Os projectos de leis annua:> 
serão incluídos em ordem do dia .do 
preferencia a quaesquer outras propo
sições, salvo as de prorogação das sessões 
do Congresso Nacional, os pareceres sobre 
verificação de poderes e os projectos con
siderados urgentes. 

§ 1.0 O encerramento de qualquer das 
discussões dos projectos de leis annuas 
só poderá ser requerido depois ele ter a 
mesma Jogar em duas sessões ordinarias. 

§ 2. 0 Quando faltarem apenas oito dias 
para o encerramento dos trabalhos lo-
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gislativos, os projectos de leis annuas 
serão incluídos na ordem do dia indepen
dentemente de distribuições em avulsos, 
de impressão e até mesmo de parecer. 

§ 3.• Na hypothese do paragrapho an
terior, ficará ás Commissões de Finanças 
e de Marinha e Guerra, o direito de se 
pronunciarem sobre o assumpto, verbal
mente, durante a discussão, ou no mo
mento da votação. 

§ 4.• Ainda dentro desses oito dias, a 
que se refere o § 1 •, a Mesa poderá, con
forme a urgencia, determinar a imme
diata discussão, ou votiJ,ção, de qualquee 
dos projectos de leis annuas, com prete
rição da ordem do dia. 

§ 5.• Na hypolhese do paragrapho an
terior, só poderá set· requerido o encer
ramento da discussão após fallarem dois 
oradores. 

!i G.• Caso sejam dadas á discussão ou 
á votação, sem a impressão prévia, on 
sem a distl'ibuição em avulsos, o 1• Se
cretario lerá. ao momento da discussão, 
ou da votação, cada uma dessas propo
sições. 

~ 7." Si. na hypothc:;c do § 2•, as 
proposi<:ões a serem Yotadas estiverem 
impressas, o encaminhamento da votação 
será feito de uina só vez para todas as 
emendas, podendo, porém, o relator res
ponder a cada Deputado que encaminhar 
a votação. 
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§ s.• Si as emendas não estiverem im
pressas, nenhum Deputado, a não ser o 
relator, poderá discu til-as, ou encami
nha.r as suas votações por prazos que, 
sommados, excedam de meia hora. 

SUB-SECÇÃO I 

Da fixação das forças 

Art. 220. Lei de fixação de forças é :1 
que determina, para um exercício annual, 
o effectivo total do pessoal do Exercito 
ou da Armada. · 

§ 1." As leis de fixação de forças são 
duas: 

a) lei de fixação de forças de terra; 
b) lei de fixação de forças de mar. 
§ 2.• Compete á Commissão de Marinha 

e Guerra a elaboração dos projectos de 
fixação de forças. 

§ 3.• A Commissão de Marinha e Guer
ra apresentará á Camara, dentro dos 15 
dias seguintes ao do recebimento das pro
postas de fixação de forças, enviadas 
pelo Poder Executivo, dois projectos, um 
de fixação das forças de terra, outro de 
fixação das for~as de mar. 

§ 4.• Si a Gommissão de Marinha e 
Guerra não apresentar os projectos den
tro do prazo consignado no paragrapho 
anterior, a Mesa incluirá em ordem do 
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dia os projectos offerecidos pelo Poder 
Executivo. 

§ 5.• Si até o dia 20 de maio não hou
ver o Poder Executivo offerecido pro
postas de fixação de forças para o exer
cicio seguinte, a Commissão de Marinha 
e Guerra baseará os seus estudos sobre 
a !oi vigente, apresentando-a á Mesa, 
com as modificações que julgar conve
nientes, em fórma de projecto, até o dia 
5 de junho. 

§ 6." Si até o dia 5 de junho a Mesa 
não houver recebido da Commissão de 
Marinha e Guerra os projectos de fixa
ção de forças, de accôrdo com os para
graphos anteriores, incluirá em ordem do 
dia, em fórma de projecto, as leis de 
força em vigor. 

§ 7.• Em qualquer das hypotheses an
teriores, os projectos de fixação de forças 
terão o andamento dos de Commissão. 

§ s.• A Mesa não admittirá emendas 
aos projectos de fixação de forca.s: 

a) que não tenham relação immediata 
com a ma teria dos projectos respectivos; 

b) que tenham o caracter de propo
sição principal e devam, assim, soffrer 
o processo regimental dos projectos em 
geral; 

c) que, de qualquer modo, importem 
em delegação ao Poder Executivo de at
lribuição privativa. do Congresso. 

§ 9.• O adiamento da discussão dos 
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projectos de lei de fixação de forças só 
poderá ser requerido pelo prazo maximo 
de 72. horas. 

§ 10. O adiamento da votaçãfJ dos pro
jectos de fixação de força só poderá ser 
requerido pelo prazo maximo de 48 ho
ras. 

§ 11. Não será permittido o adiamento 
da discussão, ou da votação, das emendas 
do Senado aos projectos de fixação de 
forças. 

§ 12. Os prazos para serem offereeidos 
pareceres ás emendas aos projectos ele 
lei de fixação de forças serão de 10 dias, 
em segunda discussão, de cinco dias, ent 
terceira discussão, e desse numero de 
dias para as emendas do Senado que não 
incidirem nas disposições do art. 219 
e §§. 

SUB-SECÇÃO li 

Do orçamento 

Art. 221. Lei de orçamento é a e>pc
cificação, com precisão e clareza, do to
tal das receitas cuja arrecadação se au
toriza e das despezas a realizar dentro 
de um exercicio financeiro. 

§ 1.0 A lei de orçamento é constituída 
de duas partes: 

a) orçamento da receita; 
b) orçamento da despeza. 
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§ 2.0 O projecto de lei do orçamento 
da despeza será organizado, disculido e 
votado por miníslerios, sendo enviado á 
sancção em eonjuncto, constituindo uma 
só re:;olução legislativa. 

§ 3.• Qualquet· disposição orçamentaria 
que deva ser eommum a todos os mi
nislerios será incluída no pro,jcclo de 
orçamento do Ministerio da Fazenda. 

Art. 222. A organização dos pl'Ojil'!tn;; 
de lei orçamentaria compete á Commis
são de Finanças. 

§ 1.0 A Commissão de Finanças apre
sentará á Camara dentro dos 30 dias se
guintes ao do recebimento da proposta 
da Reccila e Dcspcza c tabcllas expli
cativas, organizadas pelo Poder Executi
vo, os projcctos de lei do orçamento -
um, para a despcza de cada minislerio; 
outro da receita. 

§ 2.~ Si a Commissão de Finanças nã~J 
apresentar, dentr-o d·o prazo determinado 
neste arligo, esses projectos. entender
se-á haver adoptado o.~ mesmos offcrc
cidos no anno anterior e o Presidente da 
Camara poderá dar para a ordem do dia 
da quinta sessão que se realizar após os 
30 dias a que se refere o § 1•, os orça
rrientos para .rooebe.rem emendas, cadli 
um isoladamente, ou em grupos, ao se11 
criterio. 

~ 3.• Caso at!\ o dia ::J 1 de maioQ não 
haja a Commissão de Finanças recebido 
do poder executivo propostas c ta-
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bellas, baseará o seu trabalho sobre 
a;; do anno antecedente, para apresen
tal:-o dentro do prazo deste artigo. 

§ 4.0 Na hypothese do paragrapho an
terior, proceder-se-á de accóruo com os 
arts. 2o do decreto n. 27, de 7 de ja
neiro de 1892 e 51, do decreto n. 30, de 
8 de janeiro de 1892. 

§ 5.0 Recebidos pela l\Tesa, em qual
quer hora da sessão, os projeclos de or
çamentoO offerecidos pela Commissão ou 
&doptados os do anno anterior serão, in
dependentemente de leitura no expedi
role mandados nublicar e distribuir 
pelos Deputados, em U\'Ulsos impresso:;, 
nã·o podendo o prazo de impressão e 
distribuição passar de oit.o dias impro
rogaveis. 

~ 6.0 Durante os cinco dias uteis se
guintes á distribuição elos avulsos, rece
berá a :Vfesa, emendas a cada um desses 
projectos. 

§ 7.0 Não serão admillidas pela Mesa, 
mesmo em fórma de autorização, quaes-
quer emendas: . 

a) que não tenham relaQão immediata 
com a materia do orçamento annual, ou 
das finanças publicas; 

b) com caracter de proposir;ão princi
pal, que deverão seguir os tramites re
gimentaes dos projectos de lei; 

c) que, de qualquer modo, importem 
em delegação ao Poder Executivo de at
tribuição privativa do Congresso; 

http:acc�rt.lo
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d) que, de qualquer fórma, augmentem 
vencimentos, ordenados, ou gratificações 
de funccionarios, ou modifiquem a na
tureza c o titulo dos que ellcs perce
bem; 

e) que autorizem, ou consignem, do
tação para serviços, ou rcparlições, não 
anteriormente creados, ou prcvrstos, em 
leis ordinarias em vigor; 

f) que não mencionem c não limitem o 
quantum da despeza, bem como o quan
tum, a natureza c, tanlo quanto pos
sivel, as condições da operação de cre
dito, que ordenem, ou autor'izcm; 

g) que, em geral, directa c precisa
mente, não caibam em lei de orçamento, 
a qual deve apenas indicar, cspccifica
damcnle, com precisão c clareza, o total 
das receitas cuja arrecadação autoriza e 
o das despezas a realizar dentro do cxcr
cicio financeiro. 

§ s.o As disposições prohibitivas do 
paragrapho anterior, emquanto não es
tiver votada a reforma tributaria in
cumbida a uma Commissão especial 
creada para esse fim, não serão appli
cadas á creação, augmento, diminuição 
ou suppressão de impostos, taxas c ou
tras contribuições que constituem a re
ceita da União Federal (Disposição tran
sitaria) . 

§ 9.° Findo o prazo do § 6°, serão as 
emendas mandadas publicar pelo Presi-
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dente, dcYidanwntP elas~ i firndn~. clenfl'll 
das 48 horas seguintes: 

§ 10. Do acto da Mesa, recusando emen
das que incidirem nas disposições de-ste 
artigo, haverá recurso para a Camara, 
por occasião de ser discutida a acta, no 
dia em que forem publicadas no Diario 
do Congresso. 

§ 11. As de! iberações sobre as recla
mações, formuladas de accôrdo com o 
paragrapho r\Jlterior, serão tomadas em 
ordem do dia e desde que haja maioria 
absoluta de Deputados presentes. 

§ 12. O Presidente rcmetLerá, em se
guida, as emendas acceitas á Commissão, 
que as devolverá, dentro de 12 dias, com 
o seu parecer. 

§ 13. Este ·parecer, com o proj e c to e 
as respectivas emendas, será publicado 
e distribuído ·em avulsos, no prazo ma
ximo de oito dias. 

§ 14. Distribuídos os avulsos, o pro
jecto entrará para a ordem do dia, sendo, 
porém, obrigatorio o interstício de 48 
horas entre o inicio da distribuição e o 
da discussão respectiva. 

§ 15. As emendas não admittidas em 
projecto de lei orçamentaria serão en
viadas, dentro de 48 horas, pelo Presi
dente, ao 1 o Secretario, para que as des
tine ás Commissões respectivas como 
projectos separados . 

. § 16. ü Presidente dará publicidade a 
qualqul:lr emenda, ou disposição, que haja 
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recusado, ou eliminado, indicando sempre 
o fundamen lo de sua decisão. 

§ 17. Esta discussão, que correspon
derú á segunda, será feita por artigos. 

§ 18. Encerrada a discussão, será o 
projeclo submcltido a votos, com as 
emendas t'cspectivas. 

§ 1 H. Em caso algum poderá qualquer 
Deputado, por occasião da votação, oc
cupar a tribuna por mais de cinco mi
nutos . 

§ 20. Votado cada projeclo, com as 
emendas, em segunda discussão, voltará 
á Commissão, afim de redigil-o, no 
prazo maximo de tres dias, para a ter
ceira discussão. 

Art. 2.23. Feita, publicada e distri
buída em avulsos, independentemente de 
leitura no expediente, a redacção para 
a terceira discussão, receberá a Mesa 
emendas, durante os tres dias uteis se
guintes á distribuição. 

§ 1.• Na terceira discussão não se ad
mittirão emendas que incidirem no § 7" 
do art. 222 ; nem as que de qualquer 
modo tendam a diminuir a receità ou 
augmenlar a despeza, salvo, apenas, 
quando propuzerem o restabelecimento 
ele medida consignada na proposta do 
Poder Executivo, ou consignarem verba 
para despczas já determinadas em lei. 

§ :? .• Findo o prazo deste artigo serão 
toda s as emendas mandadas publicar, de-
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\'iLlamcnlc classifi~rulas. um1lro de 48 ho
ras, pelo Presidente, que remctlerá ó. 
Commissão as acceilas. 

§ 3.• A Commissão devolverá, no prazo 
de 10 dias, as emendas com o sou pa
recer, que será publicado e distribuído 
em avulsos, no prazo i:! e quatro dias. 

§ 4.• A' Commissão será pcrmillido, 
por intcrmedio de sou Presidente, reque
rer á Camm·a a prorogação dos prazos 
para a apresentação de parecer ás emen
das, em segunda, ou terceira discussão, 
por mais cinco dias, quo serão improro
ga v eis. Este requerimento não terá dis
cussão o poderá ser apresentado em 
qualquer momcnlo da sessão, submet
lendo-o a l\lcsa immcdiatamenle a votos. 
com qualquer numero. · 

§ '>." Findos os cinco dias de proro
gação, o Presidente, a requerimento de 
qualquer Deputado, poderá dar para a 
ordem do dia o projecto e as emendas, 
sem parecer, })Odendo neste caso, o re
lator, nos cinco minutos de prazo para 
encaminhar a Yof.ação, aconselhar fi Ca
mara a app1•ovaçfío ou a rejeição de cada 
uma clellas, em parecer verbal. 

~ 6." O projccto. com as emendas e o 
pat·c-crt', cn! rnd pat·a a ordem do dia 
quatro dias depois de lido, se-ndo, po
ré-m. indispen~r,Yel o intersf ieio de :?4 
horas entre a disüihuil.:ão determinada 
11e!o § 3" e o inicio da discussão. 

9 
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§ 7. 0 Esla discussão, que correspondcrá 
á terceira, versará sobre cada um dos 
.projectos em conjuncto. 

§ 8.0 Encerraua a discussão, serão sub
mettidos á votação o projecto e as emen
das. 

§ 0.0 Em caso algum, por occasião da 
votação, poderá. qualquer Deputado oc
cupar a tribuna por mais de cinco mi
nutos. 

§ 1 O. Terminada a votação, irão os 
papeis á Commissão de Finanças para a 
redacção final. 

§ 11. A redacção final deverá ser feita 
no prazo de cinco dias e., uma vez a.p
provada pela Camara, será remettida ao 
Senado, no prazo maximo de tres dias. 

Art. 224. A Commissão de Fina[l•;o.s 
indicará sempre, como observação, na 
parte do projccto de orçamento relativa 
á despeza com serviços que produzem 
renda, o total dessa ao lado do da des
peza respecliva, e a differença eiJ.tre as 
duas parcellas. 

§ 1.0 A' Commissão de Finanças será 
permittido, ao opinar sobre emendas, 
propôr modificações ao projccto e ás 
emendas, offerecer outras novas c apr-e
sentar substitutivos, de ordem geral, a 
varias emendas, ou a grupos dcllas, que 
versem sobre o mesmo assumpto, ou so
bre objcclo de ig·ual naturezn. 
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§ 2.• A approvação do substitutivo pre
judicará a \'Otação das proposições a que 
se referir. 

§ 3.• A Commissão de Finanças, quanto 
ao offet·ccimenlo de emendas, quee na 
segunda, quer na terceira discussão, es
tará sujeita ás mesmas restricções im
postas aos Deputados. 

§ 4.0 Sempre que o Presidente Vel'ifí
car, em qualquer phase da discussão, ou 
da votação, que uma emenda ou qual
quer t!isposição do peojeclo incide na 
censura do art. 222, ·em seu § 7", deixaní. 
do submellel-a á Camara, destacando-a 
para conslituit· proj ecto separado, 

S UD-SECÇÃO 111 

Do subsidio e ela ajuda ele cuslo 

Art. 225. Durunle as sessões vencerão 
os Senadores c Deputados um subsidio 
pecun l:wio igual, c ajuda de custo, que 
serão fixados pelo CongTcsso ao fim de 
cada legislatura paea a seguinte (Consti-
tuição, al't. 22). . 

§ L" A Commissão de Finanças formu
lará, nlé o dia 15 de junho, á ultima ses
sfto legislaliva de cada legislatura, o pro
jerlo llo fixação do subsidio c da ajuda 
de custo aos congressistas 

§ 2.0 Si a Commissrw de Finanças, ou 
qualqucl' outt'a, ou ainda qnalquee Depu
lauo, não homTt' apre:>entado, alé o dia 
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15 de junho, á ultima sessão legislativa 
da leg·islatura, projecto de subsidio e de 
ajuda de custo aos congressistas, a Mesa 
incluirá na OJ'dBm do dia da primeira 
sessão, em fórma de proposição legisla
ti\'a, a resoluç.ão respectiva em vigor. 

§ 3." As emendas ao projecto de subsi
dio e de ajuda de custo aos congres
sistas serão enviadas ás Commissões de 
Constituição e Justiça, de Policia e de 
Finanças, que terão, cada uma, o prazo 
de cinco dias, improrogaveis, para a 
emissão dos respectivos pareceres. 

§ .J.." Os pareceres a que se refere o 
paragTapho anterior poderão ser assen~ 
t[,clos c assignados em reunião cnnjmlt·~ 
das referidas commissões. 

§ 5." Approvado definitivamente o pro
jecto, no Senado, ou na Camara, a Com
missão de Finanças, pelo relator do Mi
nisterio do Interior, providenciará no 
sentido· de serem postas de accôrdo com 
(!]]8 as necessarias verbas orçamen~arías. 

Art. 22G. O Presidente e o Vice-Pre
sidente da Republica perceberão subsidio 
fixado pelo Congresso do periocjo presi·· 
dencial antecedente (Constituição, artigo 
l!(j) • 

§ 1." A Commissão de Finanças apre
sc!l!m·:í, até o dia 15 de junho do 
P"Tm!Limo anno de cada período pre~i
rlrncial, projeclo de subsidio ao Presi
dente e Vice-Presidente da Republica. 

§ 2." Si a Commissão de Finanças, ou 
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qualquer· ou lra, ou ainda qualquer Depu
tado. não houver apresentado, até o dia 
15 de junho, projecto de subsidio ao 
Presidente c ao Vícc-Prcsíclcntc da fie
publica, a 1\Iesa incluirá na ordem do dia, 
sob a fôrma de proposição legislatiYa, as 
disposiçlícs em vigor sobre a ma leria. 

§ 3." A Commissão de Finanças, por 
intcrmcdio do relator do pmjecto elo or
çamento do Ministcrio do Interior, pro
videnciará de moclo a serem incluídas 
nesse orçamento as Ycrbas ncccssarias á 
execução da resolução legislativa sobre 
o subsidio do Presidente c Vice-Presi
dente da llepublica. 

SECÇÃO V 

Da pl'Ol'Oaação e do adiamento elas se.~sõer 

Art. 227. QualqHer Deputado poderá 
propôr, por meio de p!'o.icclo de rcs:;lu· 
ifÜO, a prorogaç5.o das sessões do Con
gresso Nacional. 

§ 1.0 O projccto de proeogação das 
sessões elo Congresso Nacional será consi
derado matcria urgente, terá uma só dis
cussão, em globo, em uma só sessão, in
dependerá de parecer c prcfct'il'á, na dis
cussão c na votação, a qualquee outro 
projeclo. 

§ 2.• Logo depois de appi'ovado será o 
pre:jecto remeltido ao Senado, inclepeP
denlcmenlc ele rcdacçfio final. 
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§ 3." O projecto de prórogação das ses
sões, vindo elo Senado, seguirá os mesmos 
tramites determinados neste artigo. 

§ 4.• Approvadú o JJl"Ojecto ele proro 4 

gaçilo das sessões, vindo do Senado, dar
se-á a este c ao Presidente ela Republica 
immcdiato conhecimento elo facto. 

§ 5.'· A discussão c a votação dos pro
jccl.os ele prorogação elas sessões do Con
GTC:oso Nacional não aclmillieão aclia
i!JbD to. 

Art. 228. Para ter Jogar o adiamento 
das scP.<;ê>cs elo Congresso Nacional, cuja 
iniciaLiva pcrten.::e á Camara, será im
prcscinc!iYcl que o projccto respectivo 
contenha, em substancia, os motivos que 
o clcteeminam, indicando o dia e o mez 
em que deve ter Jogar, de novo, a sua 
reunião. de modo que os quatro mezes 
de sessão sejam completados dentro do 
mesmo anno. 
. § 1.• O projecto ele resolução sobre o 
adiamento deverá conter, pelo menos, 
cinco assignaturas. 

§ 2." Depois de julgado objecto ele de
li!Jceação, pela maioria dos presentes, 
será o projecto eemettido ás Commissões 
ele Policia e ele Constituição c Justiça, 
para, em reunião conjunta e dentro do 

. cinco dias, interporem paecccr. 
§ 3." Si, esgotado esse prazo, não fôr 

apresentado o parecer, poderá entrar o 
projecto em discussão, inclopendentemen-
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te delle, poe deliberação da Camaea, a 
requerimento de qualquer Depu ta elo. 

§ 4. 0 Os teamites elos projectos de 
<~diamcnto rins spssiics r]() C()ngt'C'ssu Na
cional seeão os mesmos de qualquer pro
j e c to da Com missão. 

SECÇÃO VI 

Do Regimento Interno 

A!'t. 229. O Regimento Interno só po
deeá ser modificado mediante proj ecto 
de resolução da Camara. 

§ 1.0 A Commissão de Policia apresen
tará, dentro de 30 dias, parecet· sobre 
qualquer projecto nesse sentido. 

§ 2. o Proj ecto e parecer entrarão em 
discussão unica oito dias depois de pu
blicados. 

~ 3°. Encerrada a discussão, si fo
rem apresentadas emendas, a Commis
são de. Policia, dar-lhes-á parecer, den
tro de cinco dias, sendo este sujeito 
lambem a uma unica discussão. 

§ 4.0 Encerrada a discussão do pare
cer, votar-se-á o projecto, cuja redac
ção final cabe á Commissão de Policia. 

§ 5.0 A Mesa fará, todos os annos, ao 
fim da sessão legislativa ordinaria, a 
consolidação de todas as modificaçõe~ 
feilas no Regimento, do qual mandará 
I i mr nova edição durante o interregno 
das sessões. 
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SECÇÃO VII 

Das indicações 

Art. 230. Indicação é a propos1çao 
com que um Deputado suggere a ma
nifestação da Oamara, ou de suas Com
missões, sobre determinado assum/l)to. 

§ 1. 0 As indicações serã~J redigúdas 
por escripto, em termos explicitas e em 
fórma syuthetica, e assignadas pelos 
seus autvres. 

§ 2." As .indicações recebidas pela 
l\Icsa serão lidas em summula, despa
chadas ás Commissões com que tive
rem correlaç·ão c mandadas publicar, 
na integra, na acta impressa dos tra
balhos da Camara. 

§ 3.0 As indicações independerão de 
qualquer julgamento preliminar da Ca
mara. 

Art. 231. A Commissão que receber 
uma indicação deverá interpôr parecur 
dentro do prazo de 10 dias. 

~ 1. 0 A indicação e o seu respectivo 
parecer serão sujeitos a uma discussão 
unica. 

§ ·2. 0 Si á indicação fôr apresentada 
emenda, para que esta tenha parecer 
vo!Lará á Commissão. 

~ 3." Este segundo parecer terá uma 
discussão. 

:\rL. 232. Si o parecer de uma Com
missão sobre uma indicação concluir 
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por um projecto de lei, ou resolução, e 
fõr approvado pela Camara, o projecto 
seguirá os tramites regimentaes a que 
se acham subordinadas as proposições 
dessa natureza. 

SECÇ.W VIII 

Dos 1'C(JUcrimcntos 

Art. 233. Requerimento é toda peti
ção dirigida ao Presidente da Camara, 
sobre objecto de expediente, ou de or
dem, por qualquer Deputado, ou Com·· 
missão. 

§ 1.• Serão verbaes, independem de 
apoiamento, de discussão e de votação, 
sendo despachados, immediatamente. 
pelo Presidente, os requerimentos que 
solicitam: 

a) a palavra, ou a sua desistencia; 
b) a posse de Deputado; 
c) a leitura de qualquer materia; 
d) a rectificação de acta; 
e) a insilrção de declaração em acta; 
f) a observancia de disposição regi

mental; 
a) a remessa de documentos, livros, 

ou publicações; 
h) a retirada de requerimento, ver

bal ou escripto; 
i) a retirada de proposição com pa

recer contrario; 
i) a verificação de votação; 
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k) porm issão para se retirar antes 
de finda r.. sessão; 

ll informações sobre :~ ordem dos 
trabalhos; 

m) o preenchimento de Jogares nas 
Commissõos; 

n) a inclusãr em ordem do dia do 
r,-ropo~icõcs com os respectivos parece
res. 

~ 2. 0 Serão escriptos. independem de 
apoiamento, do discussão e de votação, 
sendo despachados pelo ProsiclonLc, os 
requerimentos: 

a) ele uma Commissão, solicitando 
audioncia de outra, ou outras, sobre 
qualquer assumpto; 

b) de uma Commissão, solicitando re
união em conjuncto com outra, ou ou
tras. 

§ 3." Serão verba,es e votados com 
qualquer numero. inclepcnclen tementa 
do apoiamento e de discussão, os reque
rimentos que solicitam: 

a) inserção em acta de voto de rogo
si,i.o, ou do pezar; 

b) roprosontaç.ão da Camara por Com
missões externas; 

c l leva n lamento da sessão, em rogo
sijo; 

rl) manifpsf:H:iio rlr J'r::-,osi,jn, ou r'r' 
przat'. pm· officio tolcgramma. ou por 
outra quéllquor fórma OS()ripla; 
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e) P'JlJI icaciio de ir.formaçCcs offi
cillcs nu Dial'io do Congresso; 

{) permissão para f.:lar sentado; 
(I) prorngar;ffo de prazo para a apre

:::cnl ar:iín ele parecer ás emendas dos 
prnjorlns ele leis orçamcntat·ias. 

§ 4. 0 O requerimento de prorogn~ün 
da sessão será cscripto, iJ'clcpcnclcrú 
ele apojamcnto. ni'!o lerá discussão c YO
tar-sc-ú com a presença no recinto do, 
pelo menos, 1 O Deputados, pelo processo 
syml:Jolico, não admiLtirú encaminha
mcnlo ele Yola(;ão e deverá prefixar o 
praso ela prorogncão. 

~ Ó>." Scrüo vcrbncs, inclcrendem de 
apniamcnlo, não Icem discussão, c só 
porlcrfío ser· vot.adns com a presença de, 
pelo mcnc:::, 107 Dcpulaaos, os rcqucri
mcnlns de: 

a) dispensa de interstir~io para a in
clnsão de tletcrminada proposição em 
ordem do dia; 

b l c! isncnsn rlc impressão de qual
quer proposição; 

c) retirada ele proposição com pare
cer favnravc;, substitutivo, emenda, ou 
sub-emenda; 

il) clcslrrque de emenda approvada, ou 
ele Parte de proposição, para constitu;r 
proj ccto separado. 

e) de reconsideração do acto da !Ilesa, 
reeu:::nnclo emendas aos projcctos ele or
çamento. 
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§ G.o Serão cscriptos, independem de 
apoiamento, não teem discussão e só 
poderão ser votados com a presença dr~ 
:1.07 Deputados, no mínimo, os requeri
mentos de: 

a) remessa a determinada Cornmis
são de pap~is despachados a outra; 

bl dcmissã.o de membros da Mesa; 
c) discussão c votação de proposi

ções por capítulos, grupo de artigos, 
ou de emendas; 

dl adiamento da discussão, ou da vo
tação; 

e) encerramento de discussão; 
f) votação por 'Cleterminado ;pro-

cesso; 
g) preferencia; 
h) urgencia. 
§ 7,0 Serão escriptos, sujeitos a 

apoiamento e discussão, só poderão ser 
votados com a presença de 107 Depu
tados, no mínimo, os requerimentos 
sobre: 

a) informações solicitadas ao Poder 
Executivo, ou por seu interrncdio; 

b) inserção, no Dia1'io da Congresso, 
ou nos Annaes, de documentos, ou pu-
blicação, não officiaes; . 

c) inclm;ão em ordem do dia de pro
posição sem parecer; 

d) votação por partes; 
e) audiencia de urna Commissão so

bre determinada materia; 
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·f) nomeação de Commissões espe
ciaes, ou mixtas; 

·g) reunião da Camara em Commis-
são Geral; 

h) sessões extraordinal'ias; 
i) sessões secretas; 
j) quaesquer outros assumptos, que 

se não refiram a incidentes sobrevindos 
no curso das discussões, ou das vota
ções. 

Art. 234. Os requerimentos sujeitos 
á discussão só deverão ser .fundamen
tados verbalmente depois de formulados 
c enviados á Mesa. 

Paragrapho unico. Independerá do 
apoiamento o requerimento subscripto 
por cinco ou mais Deputados. 

Art. 235. Os requerimentos para 
levantamento da sessão por motivo de 
pezar; desdr, que não se trate de fallcci
mento de Depulado ou Senador da pro
pria legislatura, ou da Constituinte da 
Hcpublica, de .presidente ou ex-pre
sidente, de vicc-prc·sidente ou ex-vice
JWcsidcntc da Republica. rle presidente 

elo Supremo Tribunal Federal ou de 
Chefe em cxercicio de alg·ttma nação 
amiga, só poderão ser recebidos pela 
Mesa quando cont.'enham a assignatura 
{]C cineocnta Deputados pelo menos 
ou de cinco presidentes .cJe Commissõcs 
permanenles ela Camara'. 
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SECÇÃO IX 

Dos pw·eccJ'es 

Art. 236. A's proposições, mensagens 
e mais papeis ,;tt.icitos á rlrlihct·aç-ão 
das Commissões, deverão estas apresen
tar parecer. 

§ 1." Parecer é a proposição com que 
a maioria, ou . a unanimidade, de uma 
Commissão se pronuncia sobre qual
quer ma ter i a sujeita ao seu estudo. 

§ 2.• Será "vencid'o" o voto de um 
dos membros ele Commissão contrario ao 
parecer. 

§ 3." Quando o voto vencido for fun
damentado e terminar por conclusões 
diversas das do parecer, tomará a de
nominação de "voto em separado". 

§I 4.• O membro de uma Commi.;;sãn 
que discordar do fundamento do pare
cer! mas conc,?rdar com as_ co,~clusõcs, 
asstgnal-o-á: pelas conclusoes . 

§ 5.• Si a divergcncia de um mem
bro de Commissão com o respectivo pa
recer não for fundamental, assignal-o-á 
"com restricções". 

Art. 237. Os pareceres serão redi
gidos por cscripto, em termos explícitos, 
sobre a conveniencia da approvação, ou 
da rejeição da materia a que se repor
tam, c terminn,rão por conclusões syn
theticas. 
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Paragrapho unico. Excepcionalmente, 
nos casos rxpressnmrnlr: tn·evislos no 
Heg·imcn lo, o;; pa J'('l'l'I'CS [1oclrt·ão ser 
vcrbaes. 

SFJCÇXO X 

Das emendas 

Art. 238. Emenda é a proposic.ão 
apreslmlacla como accessoria a outra. · 

Art. 239. As emendas serão suppres
sivas. substitutivas, additivas, ou mo
dificativas. 

~ 1.0 Emenda Euppressiva é a propo-
sição que manda erradicar qualquer 
parte de outra. 

§ 2.• A separação em duas, ou mais 
partes, de qualquer proposição, para 0 
effeito de sua votação, será considerada 
emenda suppressiva. 

~ 3.0 Emenda substitutiva é a propo
.~ição apresentada como succedanea ;\ 
outra. 

§ 4.• Emenda additiva é a proposi
ção que se accrescenta a outra. 

~ 5.• Não será admittida emenda 
substitutiva, ou additiva, que não tenha 
relação directa e immediata com a ma
teria ela proposição principal. 

§ ü.• A ~lesa, fará publicar, na acla 
dos f rabalhos da Camara, qualquer 
emenda que houver recusado, com fun
damen lo, no paragrapho anterior. 
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~ 7. 0 Emenda modificativa é a que não 
altera fundamentalmente a prolposição 
principal. 

~ 8.0 As emendas modificativas p0-
derão ser ampliativas, restrictivas ou 
crJrrectivas. 

§ 9.0 A emenda ampliativa é a que 
estende a outra pessoa, ou objecto, a 
disposição a que se refere. 

§ 10. A emenda restrictiva diminue 
a extensão da disposição que modifica. 

§ 11. ,A emenda correctiva não mo
difica a substancia da disposição a; que 
se refere. mas apenas a sua redacção. 

§ 12. A separação em duas, ou mais, 
partos do qualque1· artigo, paragr·apho 
numm·o, ou !cUra de llma proposição, 
para o effeil.o de sua votação, S·crá cvnsi
clcracla emenda modificativa. 

Art. 2~ O. Os projcctos em primeira 
discussão não admittirão emendas. 

§ 1." As emendas apresentadas pelas 
Commissões, em seus pareceres, sobre 
proposicõcs consideradas obJecto de de
liberação, serão tomadas em considera
ção na 2• discussão. 
- § 2.0 As emendas· apresentadas em 2• 
discussão deverão ser apoiadas por 
cinco Deputados. 

~ 3.0 As emendas offerecidas em a• 
discussão deverão ser apoiadas pelo ter
ço dos Deputados presentes. 

§ 1>.0 As emendas das Commissões, a;; 
do Senado, as que tiverem cinco as-
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signaturas, em 2" discussão, o dez, em 
3", independerão de apoiamento. 

§ 5. 0 A emenda á redacção fim:! só 
será admittida para evitar incorrccção, 
incohoroncia, contrad ic!;li.O, ou absurdo 
manifesto. 

~ 6.0 As emendas quo crearem, ou au7 
gmentarom despezas, ou reduzirem, de 
qualquer modo, a receita publica, se
rão sempre submettidas ao parecer da 
Commissão de Finanças. 

Art. 241. A omrncla apresentada a 
outra emenda denominar-se-á sub-
emenda. 

Paragrapho uni co. As Commissões, ao 
a'proseetarom parecer sobre emendas, 
poderão offorecer-lhes sub-emendas. de 
àccoedo com o art.. HG. · 

Art. 242. Nenhuma emenda appro
vanclo conl.ractos ou concessões poderá 
ser acceita pela Mesa da Camam sem 
quo se transcreva por extenso todo o 
contracto ou concessão. 

TITULO IV 

Dos debates 

.Art. 2113. Os debates deverão reali
zar-se com ordem e solemnidade. 

Art. 241!. Os Deputados, com exco
pção do Presidente, falarão de pé. 

IJ 
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ParagrapiJO unico. O Deputado só por 
enfermo poderá obler permissão da Ca
marn ·para falar sentado. 

:\rt. :2 't5 .. E' obl'igatorio o uso da tl'i
hmw pam os Depntaflos que tenham de 
fnlhw na hora dn expediente, on nas dis
Ctlssões, podencln, po1·ém, o Dcputndo, 
por moliYo ,insto. rcqncret· lícenc:u (t 
Cn:m:wa. qnc rlC'lillct·ará com qualquer 
mnlwt·o, pa!'a f aliar das bancadas. 

Pm·nín·nphn unico. SCJJ1}W"l que o 
Dcpntado í'nllar elas hnncadas, deverá 
fazl'l-o de nma elas duas primeiras. 

Ar:. 2·10. A nenhum Deputado será 
permillido fnlar :::em pedir a palavra e 
sem que o Presidente lh'a conceda. 

~ 1, 0 Si nm Dep'utado pretender falar 
sem que lhe haja sido dada a palavra, 
ou permanecer na tribuna anti -regi
mentalmente, o Presidente advertil-o-li, 
convidando-o a senlf!r-se. 

§ 2.0 Si, apesar dessa adverLencia e 
desse conviltl, o Deputado insistir em 
falar. o Presidente da;>á o seu discurso 
por terminado. 

§ 3.0 Sempre quo o Presidente der 
por termi::J.ado um discurso em qual
quer phase da oração ou da discussão, 
o set•viço de stenographia dos debates 
deixará de ,wanhal-o. 

~ ;,,o Si o Deputado insistir em per
l.urbar a )rdcm, ou o proc..;sso regi
mental de qualquer discussão, o Prcsi-
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dente convidal-o-á a retirar-se do re· 
cinto, durante a sessão. 

§ 5.• O Presidente voderá suspender 
a sessão sempre que julgar co.weniente 
em ben. da ordem dos debates. 

Art. 247. Occupando a tribuna, qual
quer Deputado dirigirá as suas pala
vras ao Presidente, ou á Camara, de um 
modo geral. 

§ 1.• Referindo-se, em discurso, a mn 
collega, o Deputado devérâ preceder o 
seu nome do tratamento de ::lenho r. 

§ 2.• Dirigindo-se a qualquer eollega 
o Deputado dr~.r-lhe-á sempre o trata· 
mento de S. Ex. 

§ 3.• Nenhum Deputado poderá refe· 
rir-se a collega, ao Senado, ou a qual
quer dos seus membros, e, de um modo 
geral, a qualquer repres::mtante do po
der publico, em fó1·nw ín.jul'io~n, ou 
descortez. 

Art. 248. O Deputado só poderá 
falar: 

a) para apresentar projectos, indica~ 
ções ou requerimentos; 

b) sobre proposição em discussão: 
c) pela ordGm; 
d) para encaminhar a votação; 
e) em explicat;ão pessoal. 
Art. 249. Para fundamentar proje

ctos, indicações ou requerimentos, que 
não sejam de ordem, ou sobre inciden
tes verificados no desenvolvimento das 
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discussões, ou das votações, deverá o 
Deputado increver-se em o Livro do 
Expediente, a isso especialmente desti-· 
nado. 

~ U A inscripção de oradores para 
a hora do exnediente poderá ser feita 
durante a sessão da vespera, ou no dia 
em que. o. Deputado pretender occupar 
a tribuna. 

§ 2, 0 A inscripção obedecerá á ordem 
chronologica da sua solicitacão á Mesa, 
pelo Deputado, pessoalmente. 

~ 3." Inscrevendo-se mais de um 
Deputado para a hora do expediente 
terão prcferencia para occupar a tri
buna os membros da Mesa, para atten
der a questões de ordem, ou de eco
nomia interna da Camara, e os Depu
tados que a não occuparam á sessão an
terior, sendo dada a palavra aos demais 
pela ordem de inscripção. 

§ 4." l)ublicar-se-á, diariamente, no 
lJiario do Cunuresso, em ndrl:,ndo á flcln 
impressa, a relação dos oradores inscri.
ptos de· v espera, ou a declaracão de qne 
- não ha oradores inscriptos para a 
hora do expediente. 

Art. 250. O Deputado que solicitar a 
palavra sobre proposição em discussão 
não poderá: 

a) desviar-se da questão em debate; 
b) f aliar sobre o vencido; 
c) usa!' ele linguagém impropría; 
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d) ullrapassar o prazo que lhe com
pete; 

e) deixar de attender ás advertencias 
do Presidente. 

Art. 251. O Deputado que não pnder 
occupar a tribuna durante a hora do ex
pediente, ou durante as discussões, fal
o-á ao fim da ordem do dia para "ex
p!icação pessoal". 

Art. 252. Qvando mais ele um Depu
tado pedir a palavra, si mui taneamente, 
sobre um mesmo assumpto, o Presidente 
concedel-a-á 

a) em primeiro Jogar, ao autor; 
b) em segundo Jogar, ao relator; 
e) em terceiro Jogar, ao autor elo valo 

em separado; 
cl) em quarto lagar, aos autores das 

emr.ndas; 
e) em quinto lagar, a um Deputado a 

favor; 
f) em 'Sexto lagar, a um Deputado 

contra. 
§ '1.o Sempre que mais de dons Depu

tados se inscreverem para qualquer dis
cussão, deverão declarar, préviamente, si 
são pró, ou contra, a materia em de
bate, para qur., alternadamente, a um 
orador a favor succeda um contra, e 
vice-versa. 

§ 2. 0 Para a inscripção de oradores á 
discussão da materia em de'bate haverá 
um livro dos Debates. 
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§ :i. 0 A inscripção de oradores no Li
vro dos Debates poderá ser feita logo 
que a 1--roposição a ser discutida fôr in
cluidn em orclem do ·dia. 

~ 4. 0 Na hypot·hese de todos os Depu
tados inscriptos para o debale de deter
minada proposição serem a favor, ou 
conLrn, scr-llles-a dada a valnvrn pel:t 
ordem da inscri·pção. 

~ 5". Os cliscmsos lidos serão puhli
caclos, no Diario do Cun(J1'esso, eom esta 
declnra()iío: - O Sr. F.... Jen o se
guinte discurso. 

Art. 253. Compete á Mesa expungir 
os debates a serem publicados, de todas 
as expeessões anti-regimentaes. 

CAPITULO UNICO 

DAS DISCUSSÕES 

Art. 254. Discussão é a pllasu da 
proposição desfi nada ao debate e á de
! iberação em plennrio. 

s 1. 0 Os prnjectns de lei, ou de reso
lução, hiciado,:; na Camara, estarão su
jeitos a f.rcs discussões. 

§ 2.0 Estarão sujeitos a duas dis
r·ussões n penas. que corresponderfio ás 
:!" c 3", os projcctos de lei, ou ele re
solução: 

a) oriundos de Commissões; 
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b' vindos do Senado; 
c) offerecidos pelo Poder Executivo. 
§ 3.• Terão uma só discussão, que cor-

responderá á segunda, as seguintes pro
posições: 

a) autorizando o Governo a declarar 
guerra. ou a fazer a paz; 

b) concedendo, ou negando, passag':lm 
a forças estrangeiras pelo tcrritorio do 
L'aiz, para operações militares: 

c) resolvendo. definitivamente. S(•hre 
f r a f adns c convenções com as nações e~
trangeiras; 

d) mobilizando, ou ulilizancln a RJ~
gunda linha do Exercito, ou milicia tll
vica, nos casos previstos pela Constitui
cão; 

UJ declarando em estado de silin mn 
nu mais pnnl.ns dn terriLorin nacional, na 
rmergencia de aggressão por forças cs
f rangei r as, nu de commnçii,o in Lerna; 

() apprnvando. ou não, ou suspenden
do n estado de silio que, na ausencia do 
Congresso, houver sido decretado prln 
Poder Execulivo; 

u) approvandn, ou não, os prnjccto:>. 
ele lei, nu de resolução, aos q11acs o 
Poder ~;x:ecutivo haja negado sancção; 

h) adiando, nu prorogando, as sessões 
do Congresso Nacional; 

i) sobre a economia interna da Ca
mara; 

j) as emendas elo Senado. 

http:p1111!.ns
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~ 4.• Terão uma só discussão, que 
corres ponderá 1á terceira: 

a) a parte de proposição ou emenda 
approvada, destacada para constituir 
proj e c to separado; 

b) as indicações; 
c) os pareceres que a devam soffrer; 
d) Ds requerimentos a ella sujeitos.; 
c) os projectos de que trata o arl 133 

§ 2". 
~ 5." Si for apresentada a qualquer 

parecer e approvada emenda que tenha 
o caracter de projecto de lei, ou reso
lução, será subordinada á alinea a dP 
paragrapho anterior, considerando-se o 
parecer prejudicado. 

Art. 255. A 1 • discussão de um pro
j,eclo de lei, ou de resoluÇão, será feita 
em globo e versará unicamente sobre a 
.;;ua utilidade e constitucionalidade. 

Art. 256. A 2" discussão dos proje
ctos será feita por artigos, separada
mente. 

§ 1." Da discussão do primeiro artigo 
poder-se-\á falar sobre a uti;lidade' e 
conveniencia do projecto em geral. 

§ 2.• As emendas offerecidas ao pro
jecto em 2" discus,são entrarão em dis
cussão com o artigo a ·que se referirem. 

Art. 257. Quando forem numerosos 
os artigos do projecto, em 2• discussão, 
a Camara poderá resolver, a requeri-
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menLo elo qualquer Deputado, que a dis
cussão se faça por titulas, capítulos, 
seccões, ou grupos de artigos. 

ArL. 258. Quando, pelo numc~ro, ou 
importancia, das emendas offerecidas 
em 2• discus~ão, se tornar difficil o pro
nunciamento immediato da Camara, o 
Presidente, ex-o{ficio, ou a reqneri
mento de qualquer Deputado, envia1·á o 
projecto â Commissão respectiva, para 
interpôr parecer. 

Paragrapho uni co. Este parecer ser,\ 
impresso e distribuído em avulsos, nõ.o 
soffrendo, porém, discussão. 

Ar L. 259. A 3" discussão vr:rsará so
bre o proj ecto em globo. 

§ f! As emendas offerecidas aos pro
j ectos ern 3• discussão só serão submet.
tidas a ella depois de apoiadas pela ter
ça pari e dos p1·esentes, salva quando as
signadas por uma Commissão, ou por 
dez, ou mais, Deputados. 

§ 2.0 As emendas, encerrada a discus
são do projecto, serão remettidas á 
Commissão respectiva, com excepção 
jas de sua auloria, para se sujeitarem 
ao seu parecer. 

Art. 200. Todas as Commissões, ao 
offerecerem parecer sobre emendas, po
derão !llpresentar-lhes sub-emendas. 

§ 'l " As rmemlas qlw, dil'ocLa ou in
direelamenle, immediala ou remotamen
te, augmcnta1'em ou climinuirem a dos-
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pesa cu a receita publica, sci'ão en
viadas, tanto em 2", como em 3" dis
cussão, á Commissão de Finanças. 

Paragrapho uni co. Os pareceres da 
Comm issão de Finanças sobre emenda~ 
em 2", ou em 3" discussão, estarão su
jeitos a uma discussão. 

Art. 261. A reclacr,ão final só será 
sujeita á discussão quando emendada. 

Art. 2G2. A discussão rlos requeri
mentos sujeitos a debate será encerrada 
não havendo quem peça a palavra. ou 
della desistindo quem a houver solici
tado. ', 

~ Lo Encerrada a discussão será adia-· 
da a votação para depois de ultimada a 
ela orc!C:'m do clia seguinle. 

~ 2. 0 Havendo um Deputado com a pa
lavra sobre um requerimento em dis-
cussão. esta não se fará á hora do ex
pediente, sendo adiada para depois de 
ultimada a da materia constante da or
dem do dia scguinle. 

§ 3. 0 Encerrada a discussão do reque
rimento, ao fim da ordem do dia, sera 
a sua votação incluída na ordem do dia 
seguinte, após a das proposições desti
nadas a esse act.o. 

~ 4.0 Só durante a discussão de um:1 
proposição. inclusive os pJ·ojrctos cln 
leis annuas c l'P~pectiyas emenda~. ser.i 
arlmiUida a apresentaç.ão dP requeri
mentos solicitando a sua votação DO.C 
parte.;. 
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SECÇÃO I 

Dos apm·tes 

Art. 263. A inLerrnpção elo um ora
dor por meio do aparLe só seeá pern~it
licla quando esse fôr curto o cor tez. 

§ 1.• Para apartear um colloga deverá 
o Denutadú solicitar-lhe permissão. 

§ 2.• A's palavras do Presiden te nào 
serão admiLtidos apartes. 

§ 3.• Não serão admilLidos apartes suc
cessivos, parallelos ao di scu rso . 
_ § 4.• f-or occasião de encaminhamento 

de votacfw não se1·ão admillido5 apartes . 
§ 5.• Os apartes subordinar-se-ão ás 

clisposiçõr.s relativas aos debates em tudo 
que nellas ihes fõr cabível. 

SECÇÃO Il 

Do prazo das discussões 

Art. 264. Os Depl.\tf\dOs só pode rão 
falar sobre qualquer prop os ição, em dis
cussão, as vezes e pe.!os prazos cslabcle
cidos nesta secção. 

Ar L. 265. Em 1" discussão cada Depu
lado podertl. falar apenas uma vez, r.elo 
prazo de uma hora. 

Art. 2GG. Em 2" discussl\o cada Depu
~ado poder.á falar duas vezes, duran~e o 
prazo de duas horas, sobre dolermin~do 
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artigo, referindo-se a todo3 os outros, si, 
pl'L'\'iamcnte, desistir do falrrr, novamen
te, sobro os demais artigos. 

§ L" Si o projeclo contiYer· mais de 
dois, até cim·o arligos, cadn ncvutaclo 
poderá falar uma hora sobre cada um. 
uma só vez. 

§ 2.• Si o projecto contiver mais de 
t:!neo, alé dez artigos, cada Deputado po
r!crú falar uma vez, até trinta nunu
tos, sobre ;Jada um. 

§ Si o projecto contiver mais de 
<:cz, quinze artigos, cada Deputado, 
poderá falar até vinte minutos sobro 
cada, urna vez. 

§ 4.• Si o projocto contiver mais de 
rru inzo, até vinte e cinco artigos, cada 
Deputado poderá falar uma vez, até quin
ze minutos, sobre cada um. 

§ 5." Quando o projecto contiver mais 
de vinte o cinco artigos, a sua discus::ão 
será regulada ·de fórma que caiba a cada 
Deputado o prazo de duas horas para fa
lar, por grupos de artigos, sobre toda a 
proposição. 

:\rt. 207. Em 3" discussão cada Depu
Lado podm·ú fular uma só vez, ]JOI.' duas 
horas, sobre o projecto, em globo. 

,\rL. 2G8. Sobre a rodacção final ca
hm•;í v,o Deputado falar sómente ):iara 
emendai-a, .ou sobre emenda, apenas uma 
wz o por dez minutos. 

Art. 2G!J. Nenhum Deputado, salvo o 
autor, poderá falar mais de uma vez e 
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por mais de meia hora sobre os reque~ 
rimcntos sujeitos á discussão. 

Art. 270. Os pareceres, que se não re
ferirem a proposições da Camara, ou do 
Senado, e que não concluircm por pro
jecto, terão apenas uma discussão, du
rante a qual cada Deputado poder,á fala~ 
uma vez, por meia hora. 

;\.rt. 271. Os autores c relatores pode
rão falar duas vezes c o mesmo espaço 
ele tempo que os outros Deputados, em 
qualquer das discussões. 

Paragrapho unico. ·Sobre qualquer ou
tra materia em discussão, não regulada 
nos artigos anteriores, cada Deputado 
poderá falar uma vez, por uma hora. 

SECÇÃ.O lll 

Do adiamento elas discussões 

Art. 272. Sempre que um Dcrmtado 
julgar conveniente o adiamento de uma 
discussão pode11á requercl-a, por escri
pto. 

§ 1." Esse requerimento só po.derá ser 
apresentado durante a discussão, cujo 
adiamento propuzer e ficará prejudicado 
si não für immcdiatamenlc votado, por 
falta de numero. 

§ 2.• Não será admittida a apresentação 
do requerimento de adiamento. de dis

. cussão durante o discurso de um Depu
tado. 
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Arl. 273. O adiamento de discussão só 
poderá ser concedido por prazo prévia
monte fixado. 

Paragrapho unico. Si fôr requeri-do 
mais de um adiamento de discussão, si
multaneamente, de uma mesma propo
siçilo, a Camara votará preferencialmen
te. um dos requerimentos, ficando os de
m<J.is pre.iudicaclos. 

Art. 27 4. Os projecfos de prorogação 
e adiamento das sessões do Congresso 
Nacional, os vetados c os de materias 
con;.;idcradas de natureza urgente, não 
admi ttirão adiamento de discussão. 

Art. 275. Verificando a 1\fcsa que n'i.o 
La relação c;irP-cta e immcdio.ta entre o 
t:ssumpto de uma proposição c a Com
missão . indicada, em requerimento de 
adiamento ele discussão, para audienda, 
não admittirá esse requerimento. 

Paro.gmpllo unico. Na llynolllcsc rlr•sl 0 

artigo, a 1\Icsa dará publicidade, na. acta 
impressa dos trabalhos da Cnmara, ao~ 
rcqucrimcn tos recusados. 

SECÇÃO IV 

Do cnccn·wncnto das âió·cnssücs 

Art. 27G. O encerramento normal dJ 
c! i5cussão de qm1]quer propos1ção dar
se-c\ com a auscncia de oradores. 

§ l .0 Não se havendo inscriplo nenhum 
Deputado p[:ra o debate de uma proDoú-

http:indica.da
http:requeri.do
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ç:ão, será declarada encerrada n, sua di3-
cussão. 

s 2.• Kão havendo oradore3 inscriptos, 
nem solicitando qualquer· Deputado a 
palavra, sobre o3 artigos de proposição 
em 2" discU3são, o Presidente poderá de
clarar, de uma vez, encenada a dis
cussão dos artigos não debatidos. 

Art. 277. Poder-se-ú requerer o en
cerramento da discussão ele qualquer 
proposição: 

a) em 1 n e 3" discussões, desde que 
hajam sido discutiuas em uma sessão 
anterior; 

b) em 2" discussão, desde que tenham 
falado pelo menos dois oradores sobre o 
artigo, cujo encerramento de discussão 
fôr requerido. 

Paragrapho unico. As IJI'IlJIIL'iii:õP·s .de 
discmsão unica, que se não discutirem 
globalmente, serão subordinadas, quanto 
ao encerramento de .discussão, a este ar
tigo. 

TITULO V 

Das deliberações 

Art. 278. A votação é o proce.;;;o de 
deliberar da Camara sobre as materias 
suje i tas á sua deliberação. 

§ 1." As proposições terão igual nume
ro dP discussões ~ volaPcões. 

§ 2.• A votação/ completará o turno re
gimental ela discussão. N cnl!um pro-
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j ecLo passará de uma a. outra discussão 
sem que, encerrada a discu;;são, seja vo
tado o approvado. 

§ 3.• As proposições que independem 
de discussão só terão uma votação. 

Art. 279. :Nenhuma mataria será sub
mottida á votação sem que estejam pre
sentes Deputados em numero regimental 
para as doliberações. 

§ 1.• As votações que se fazem com 
qualquer numero serão resolvidas com os 
Deputados que estiverem no recinto no 
momento em que se procederem. 

§ 2:· As votações que dependem de nu
moro só poderão ser realizadas pela 
maioria abs::Jluta dos Deputados. 

Art. 280. Nenhum Deputado presente 
poderá se excusar de tomar parte nas 
votações, si não fizer declaração prévia 
de não ter assistido, ou acompanhado, os 
c!obates sobre a ma teria em deliberação. 

Paragrapho unico. Em se tratando de 
causa propria, ou de assumpto em que 
tenha interesse individual, o Deputado 
será inhibido de votar, mas poderá assis-
tir á votação. 

ArL 281. Far-se-á a votação das p::o
posições sujeitas á discussão logo após o 
onr.erramento dessa, si houver, para esse 
fim, numero regimental. 

Paragrapho unico. Só se interrompe
rão as votações por falta de numero re
gimPntal pal'a a sua rr;alização ou pot· sJ 
ter esgnt 1do a hora da sessão. 
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CAPITULO I 
DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO 

ArL. 2R2. T.res são os processos de vo-
tação adaptados pela Camara: 

a) o symbolico; 
b) o nominal; 
c) o de escrutínio secreto. 
Art. 283. O processo symbolico praf i-

0ar-se-á com o levantamento dos Depu
tados que votam a faYor da materia em 
deliberação. 

Paragrapho unico. Ao annunciar a vo
tação de qualquer materia o Presidente 
convidará os Deputados que votam a fa
vor a se levantarem e proclamará o re
sultado manifesto dos votos. 

Art. 284. Far-se-á a votação nominal 
pela lista geral dos Deputados, que serão 
chamados pelo 1 o Secretario e respon
derão sim, ou não, conforme forem a 
favor, ou contra, o .que se estiver votando. 

§ 1.0 A' medida que o 1 o Secretario fi
zer a chamada, dois outros Secretarias 
tomarão assentamentos dos Deputa,dos 
Que votarem em um, ou em outro sen
tido, e irão proclamando em voz alta o 
resultado da votação. 

§ 2.0 O resultado final da votação será 
proclamado pelo Presidente, que man
dará ler os nomes dos qne votaram sim 
e dos que votaram não. 

§ 3.0 Depois do Presidente proclamar 
o resultado final da votação; não poderá 

11 
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ser admittido a votar nenhum Diltm
tado. 

i\rt. 285. Para se praticar a votação 
nominal, fóra d:os casos cxprcssamento 
previstos neste Regimento, será mistér 
que algum Deputado a requeira, por es
cripto, c a Camara a admitta. 

§ i." Os requerimentos verbaes não 
a<}míttirão votação nominal. 

§ 2.• Quando um mesmo Deputado re
querer, sobre urna mesma proposição, 
votação nominal, por duas vezes, e a Ca
mara não a conceder, não lhe assistirá o 
direito de requereLa novamente. 

§ 3." Si, a requerimenio de urn Depu
tado, a Camara deliberar préviamente 
realizar t0{1a,s as votações de determi
nada vroposição pelo processo symbolico, 
não serão admittidos requerimentos de 
vtJtação nominal para essa ma teria. 

Arf.. 286. Praticar-se-á a votação por 
escrutínio secreto, por meio de cedulas 
escriptas, recolhidas em urnas, que fica
rão sobre a mesa. 

Paragrapho uríico. A votação por es
crutinio. secreto será a adaptada para a 
eleição da Mesa e das Comrnissões. 

CAPITULO II 
DAS VOTAÇÕES 

Art. 287. Encerrada a 1" dis.Ju~são de 
um projccto, será ellc votado, global
mente, passando á 2• si fôr approvado. 
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Paragrapho uni co. As ememlas sug
geridas pelas Commissões em seus pare
eerrs só serão consideradas em 2• clis
cussão. 

Art. 288. Em 2• discussão voltH'-~t:-á 
primeiramente o projecto, artigo por ar
tigo, e, em soguida, cada uma das emen
das. 

§ 1.• A votação poderá ser feita em 
globo, nos projectos de grande numero 
de artigos, a requerimento de qualquer 
Deputado, approvado pela Camara. 

§ 2.• A votação de emendas em globo 
só poderá ser concedida para as que se 
referirem a um mesmo artigo c tiverem 
pareceres identicos, isto é, favoraveis, ou 
contrarias. 

§ 3." Votar-se-ão como os pro.iectos em 
2• discussão os sujeitos á discussão uni
ca, com excepção dos que prorogam, ou 
adiam, a sessão legislativa, que serã() vo
tados em globo, dos não sanccionados, que 
terão votação em globo e nominal, e dos 
constituídos por partes, ou por emendas, 
destacadas de quaesquer proposições 
para constituir projecto separado, os 
quaes serão votados como os em 3• dis
cullsão. 

§ 4.0 Os substitutivos da 1Camara aos 
pro .i e c tos do Senado serão considerados 
como uma série de emendas wvotados se
paradamente, por artigos, em correspon
dencia aos do projecto emendado. 
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§ 5. 0 A votação por partes de artig-o, ou 
emenda, em 2• discussão, só eer.::i per
mittida quando requerida durante a re
spectiva discussão e concedida pela Ca
mara. 

Art. 289. A votação dos projeelos em 
3" discussão será feita em globo, após a 
de todas as suas emendas, uma a uma. 

§ 1.0 A votação de emendas em globo 
cingir-se-á ao disposto no § 2o elo ar
tigo 288. 

§ 2. 0 Os projectos de discussão unica, 
especial, constituídos por partes de pro-
posição, emenda approvada, destacadas 
de outra proposição, serão votados como 
os em 3" discussão. 

§ 3. 0 A votação por partes de projecto, 
ou de alguma de suas emendas, em 3" dis
CIISsão, só será ad;nittida quando houver 
sido requerida durante a discussão e 
concedida pela Camara. . 

§ 4.. 0 Os projectos e emendas approva
.dos em 3" discussão, ou em discussão 
unica, serão enviados á Commissão de 
de Redacção, para a redacção final. 

§ 5. 0 Exceptuar-se-ão do disposto no 
paragrapho anteriJr os projectos: de leis 
orçamentarias, que serão enviados á 
Commissão de Finanças; de fixação de 
forças de terra e de mar, que serão en
viados á Commissão de Marinha e Guer
ra; ele modificacões no Regimento Inter
no, ou de assumptos relativos á eco
r~omia interna da Camara, que serão en-
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viaelos á Commissão ele Policia; e ele co. 
eligos, que serão mandados ás Commis
sões respectivas. 

Art. 290. Quando um projecla vindo 
do Senado não houver si·dü emendado, 
fica dispensado de redacção final para os 
tramites leg·aes. · 

§ 1.• As redaccões finaes deverão ser 
elaboradas dentro de quarenta e oito ho
ras. Tendo, porém, em vista a extensão 
do projecto e o numero de emendas ap
provadas, o Presidente prorogará o praz;J 
assignado ás 1Commissões para esse fim. 

§ 2.• A redacção final será votada de. 
pois de publicada no Diario do Congres
so, soffrendo discussão especial, que po
derá ser dispensada pela Camara, qual
quer parte della, destacada para consti
tuir projecto separad'o. 

§ 3.• A Camara poderá tlispensar a im
pressão da redacção final a requerimen
to de qualquer Deputado. 

§ 4.• Quando for apresentada emenda 
á reda:ccão final será essa votada em pri
meiro logar, podendo ser dispensada, pela 
C amara, a sua impressão para a votação. 

SECÇÃO I 
Do encaminhamento de votação 

Art. 291. Ao annunciar ·o Prc5idente 
da Camara qualquer votação, poderá um 
Deputado solicilar a palavra para enca
minhar a votação. 
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§ 1." Para encamínhar a votação ne·
nhum Deputado poder.á falar por mais 
de dez minutos. 

§ 2.• Em se tratando de projectos de 
leis annuas, será. de cinco minutos o 
prazo para o encaminhamento da vota-
ção. · 

§ 3." Todas as questões de ordem e 
quaesquer incidentes supervenientes, 
suscilados ao momento da votação, assim 
como os apartes ao Deputado que a en
caminhar, serão computados no prazo do 
encaminhament:o. 

§ 4." As materins que não têm dis
cussão não admittirão encaminhamento 
de votação. 

Art. 292. Nenhum Depubdo, sa!Yo os 
Relatores, poderá falar mais de uma vez 
depois de annunciada uma votação, a não 
rer para requerer a sua verificação. 

§ 1." Os Relatores paderão falar, em 
qualquer discussão, encaminhando a vo
tação, sempre que qualquer Deputado o 
hovver feito. 

§ 2." Sempre que a Camara approvar 
um requerimento de votaç1ío por partes, 
o encaminhamento será feito apenas uma 
vez, ao ser annunciada a votação da pri
meira parte. 

Art. 293. O encaminhamanto da vota
ção, em 2" discussão, salvo em se tratan
do de projecto de lei orçamentaria, far
se-á sobre o conjunto dos artigos e sobro 
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o conjunto das emendas, ao serem an
nunciudas ~s votações dos primeiros. 

Art. 294. Em 3" discussão o encami
nhamento da volac,:ão far-se-á, salvo em 
se tratando de projecto de lei orçamenta
ria, em relação ao projcclo e ás emendas, 
em ·conjuncto. 

SECÇÃO 11 

Da verificação de votação 

Art. 295. Si a algum Deputad'l pal"e
cer que o resultado de uma votação sym
boliea. proclamado pelo Presidente, não 
é 11xacto, pedirá a sua verificação. 

~ 1.0 Requerida a verificação, o Presi
'iilente convidará os Deputados que vota
rem a favor a se levantarem, permane
cendo de pó para serem contados, e. as
sim, fará, a seguir, com os que votarem 
contra. 

§ 2.0 Os Secretarias contarão os vo
tantes c communicarão ao Presidente o 
seu numero. 

§ 3.0 O Presidente, verificando, assim, 
si a maioria dos Deputados presentes 
votou a . favor, ou contra, á mate.ria em 
deliberação, proclamará o resultado de
finitivo da votação. 

§ 4.0 Nenhuma votação admittirá maí~ 
de uma verificação. 

'§ 5.". Far-se-á sempre a chamada 
quando a votação indicar que não ha nu-
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moro, a menos ,que, pelo adeantado da 
hora, ou por ser visível a falta de nu
mero, o Presidente a julgue dispensavel. 

SECÇÃO lll 

Do adiamento das votações 

Art. 29G. Qualquer Deputado poderá 
re-querer, por escripto, durante a dis
cussão de uma proposição, o adiamento 
de sua votação, 

Paragrapho unico. O adiamenlo df1 
votação de uma proposição só po·derá 
ser concedido por prazo previamente 
fixado. 

Art. 297. Encerrada· a discmsao de 
uma proposição não ID[l)is se admittirá 
requerimento de adiamento de sua vota
ção. 

Art. 298. Requerido, simultanoamrm!e, 
mais de um adiamento da votação de 
uma proposição, a adopção, por prefe
rencia, de um requerimento, determi
nará ficarem os demais prejudicados. 

Art. 299. Os projectos do pro rogação 
c de adiamento das sessões do Congresso 
Nacional, os não sanccionados e os de 
naf.meza urgente não admittirão adia
monto da votação. 

Art. 300. Recruerondo um Deputado o 
adiamento do uma votação para audien
cia de determinada Comniissão, a Mesa 
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recusará submetter o requerimento á 
consideração da Camara, si não houver 
relação directa e immediata entre a pro
posição e a Commissão. 

Paragraph o uni co. A 1\Iesa, sem pro 
que se verificar a hypothese deste arti
go, dará publicidade ao requerimento re
cusado na acta impressa dos trabalhos da 
C amara. 

CAPITULO UI 

DA RETinADA DE PROPOSIÇÕES 

Art. 301. Apresentada á C'Jmidera~ão 
da Camara uma proposição, a sua reti
rada só poderá ser solicitada ao momento 
em que fôr annunciada a sua votação. 

§ f.O O requerimento de retirada de 
qualquer proposição só poderá ser for
mulado por escripto, ou verbalmente, 
pelo seu autor. 

§ 2.0 Serão , considerados para os 
effeitos deste artigo, autores das pro
posições das Commissõns; os respectivos 
tflelatores e, na sua ausencia, o Presidente 
da Commissão. 

Art. 302. Quando for solic ltrtda a re
tirada de uma proposição, que tiver pa
recer 'contrario das Commissões respe
ctivas, o Presidente deferirá esse reque
rimento, independentemente de votação. 

Paragrapho uni co. Quando houver 
sido requerida a retirada ele uma propo-
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siçao, que tenha parecer favoravel, on á 
qual se haja oHcrccido emenda, o reque
rimento dependerá da approvação da 
Camara. 

Art. 303. Só em l" discussão podel'á 
ser solicilad1'. a retirada de qualquer pro
jccto. 

TITULO VI 

Dos serviços da Secretaria 

CAPITULO UNIOO 

Arf. 301. Os sr-rvíços da Cnmara dos 
!)eputados far-se-ão pela Secretaria e re
ger-se-ão por um negu!amen to especial, 
considerado parte integrante deste llegi. 
mento. 

Camara dos Deputados, 18 de janeiro 
de :f928. - Reuo Barros, Presidente. -
Raul Sá, 1• Secretario. - Bocayuva 
Cunha, 2" Secretario. - Domingos Bar
bosa, 3• Secretario. - Baptista Bitten
cottrt, 4• Secretario. 
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DA 

REPITBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 



CONSTITUIÇÃO 

DA 

REPUBUCA UOS ESTADOS HHlllOS UU BftAill 

Nós, os Presidentes e Sccreta.rios do 
Senado c da Camara dos Deputados, em 
obediencia ao disposto no paragrapho ter
ceiro do artigo noventa da Constituiçlio 
Federa( fazemos saber á Nação e ás auto
ridades a quem compete sua fiel obscr. 
vancia, que, depois de incorporada ao 
seu texto, como parte integrante delle, a 
proposta de emendas approvada pelas 
duas Camaras do Congresso Nacional nas 
sessões ordinarias de 1925 e 1926, e já 
publicada, a Constituição da Republica 
do::; Estados Unidos do Brasil, conservados 
o preambulo e as assigna.turas dos consti
tuintes de 1891, é a seguinte: 

Nós, os Representantes do Povo Brasi
leiro, reunidos em Congresso Constituinte, 
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para organizar um rcgimcn livre c dcmo
cratico, estabelecemos, decretamos c pro
mulgamos a seguinte : 

CONSTITUIÇÃO 

D.Ã. 

REPUBLI[A DO~ EHADO~ UHIDO~ DO BRA~IL 

TITULO I 
Da organização federal 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1." A Nação Brasileira adapta 
como fál'ma de governo, sob o regimen 
revresentativo, a Republica Federativa, 
proclamada a 15 de novembro de 1880, e 
cor~titue-se, por união perpetua c indis
soluvel dus suas antigas provincias, em 
Estados Unidos do Brasil. 

Art. 2.° Cada uma das antigas pro
vincias furmará um Estado, e o antigo 
municipio neutro constituirá o Districto 
Federal, conLümanclo 11 ser a capital da 
llnião. emQnanto não se der execução ao 
disposto no artigo seguinte. 

Art. 3.° Fica pertencendo á União, 
th• planalto central da nepublica, uma 
wna de 14. 400 kilomctros quadrados, que 
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~Cl':í. opporlunamenlP demarcada. para 
nclla cslabeleccr-se a futura Capital Fe
deral. 

Pm·ag-rupho nniro. F.ffcctuada a mu
dança da capital, o aclual Dislriclo Fc
dr;ral passará a comtiluir um Eslado. 

ArL 4.0 Os J~sl.arlos podem incorpo
rar-se entre si. subdiviclir-so. on des
membrar-se. para se annoxar a outros. ou 
formar novos Estados, mediante acqnies
cencia das respectivas assemiJléas legis
lalivas, em duas sessões annuas succes
sivas c approvação do Congresso Na
cional. 

Art. 5." Incnmbe a cada Estado pro
ver, a expensas propria;:;. ás neecssidade'3 
de seu governo e administração: a União, 
porém, prestará socconos ao Estado que, 
em caso de calamidade publica, os soli
eítar. 

Art. ô." O Governo Federal não podérá 
intervir em negocias peculiares aos Es
tados. !!alvo~ 

I) para repellir invasão estrangeira, 
ou de um Estado em outro; 

II) pam assegurar a inlegridade na
cional e o respeito aos seguintes prin
cipias consUtucionaes: 

a) a fôrma republicana; 
b) o regimen representativo; 
c) o governo presidencial; 
d) a independencia e harmonia dos 

Poderes; 
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e) a temporaridade das funcções ele
oLivas e a responsabilidade dos func
cionarios; n a autonomia dos municípios; 

g) a capacidade para ser eleitor ou 
cleg·ivel nos termos da Constituição; 

h) um regimen eleitoral que permitia 
a representação das minorias; 

i) a inamovibilidade e vitaliciedade 
dos magistrados e a irreductibilidade 
dos seus vencimentos; 

j) os direitos políticos e individuaes 
assegurados pela Constituição; 

k) a não reeleição {jos Presidentes e 
Governadores; 

l) a possibilidade de reforma consti
tucional e a competencia do Poder Le
gislativo para decretai-a; 

III) para garantir o livre exercício 
de qualquer dos poderes publicas esta
duacs, por solicHação de seus legítimos 
representantes, e para, independente de 
solicitação, respeitada a existencia dos 
mesmos, pôr termo á guerra civil; 

IV) para assegurar a execução das 
leis c sentenças federaes c reorganizar 
as finanças elo Estado, cuja incapaci
dade para a vida autonoma se demon
strar pela cessnção de pagamentos de 
sua divida fundada, por mais de dois 
annos. 

§ 1.° Cabe, privativamente, ao Con
gresso Nacional decretar a intervenção 
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nos Eslaclos para assegurar o respeito 
aos princípios constitucionaes ela União 
(n. II); para decidir da legitimidade 
de poderes, em caso de duplicata (nu
mero III), e para reorganizar as finan
ças elo Eslado insolvente (n. IV) . 

§ 2." Compete, privativamente, ao 
Presidente ela Republica intervir nos Es
tados, quando o Congresso decretar a 
intervenção (§ 1°); quando o Supremo 
Tribunal a requisitar (§ 3•); quando 
qualquer dos poderes publicas estaduaes 
a solicHar (n. III); e, independente
mente de provocação, nos demais casos 
comprehendidos neste artigo. 

§ 3." Compete, privativamente, ao Su
premo Tribunal Federal requ·isitar do 
Poder Executivo a intervenção nos Es
tados, afim de assegurar a execução elas 

fcderaes (n. IV). 
Ar~. 7.0 E' da corr,'Petcncia exclusiva 

da União decretar: 
1 ", impostos sobre a importação de 

p~ocedencia estrangeira; 
2", direitos de entrada, sahida c es

tada de navios, sendo livre o commcrcio 
de cabotagem ás mercadorias nacionaes, 
bem como ás estrangeiras que já tenham 
pago imposto de importilção; 

3°, taxas de sello, salvo a rcstricção do 
art. g•, § 1 •, n. 1; 

4", taxas dos correios c tclcgraphos fc
deraes. 

12 



~ 1.• Tambcm compete privativamente 
á União: 

·1" a instituição de bancos emissores; 
. a croação e manutenção de alfan

dcgas. 
§ 2.• Os im>pastos decretados pela 

União elevem ser uniformes para todos 
os .Estados. 

§ 3." As leis da União, os aetoo e as 
sentençás de sua·s autoridaclrs srrão exe
eulados em todo o paiz pór fnnccionarios 
ferlerars, podendo, todavia, a rxflcução 
das primeiras ser confiadas aos Governos 
elos Estados, mediante annuencia destes. 

Art. 8." E' vedado ao Governo Federal 
crear, ele qualquer modo, distincções e 
preferencias em favrr dos portos de uns 
contra os de outros Estados. 

Art. o.• E' da competencia exclusiva 
dos Estados decretar impostos: 

1 •, sobre a exporta~.ão de mercadorias 
de sua propria producção; 

2•, sobre immoveis ruraes e urbanos; 
3", sobre transmissão de propriedade; 
4•, sobre industri&.s e profissões. 
§ 1.• Tambem compete exclusivamente 

aos Estados decretar: 
1 •, taxa de sello quanto aos actos ema

nados de seus respectivos governos e ne
gocias de sua economia; 

2•, contribuições concernentes aos seus 
telegraphos e correios. 

http:median.to
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§ 2. 0 E' isenta de impostos, no Estado 
por onde se exportar, a producçrw dos 
outros Estados. 

§ 3. 0 Só é licito a um Estado tributar 
a importação de mercadorias estrangei
ras, quando destinadas ao consumo no seu 
terri torio, revertendo. porém, o producto 
do imposto para o Thesouro Federal. 

§ 4." Fica salvo aos Estados o direito 
de estabelecerem linhas telographicas 
entro os diversos pontos ·do seus lerri
torios, e entro estes e os de outros Es
tados que se não acharem sorvidos por 
linhas federaes, podendo a União des
apropriai-as, quando fôr ele interesse ge
ral. 

Art. 10. E' prohibido aos Estados tri
.bu lar bons e rondas federaes ou servicos 
a cargo ela União, c reciprocamcn to. 

Art. 11 . E' vedado aos Estados, como 
á União: 

1°, croar impostos elo transi I o pelo 
territorio de um Estado, ou nrr passagem 
de um para outro, sobre productos de 
outros Estados da Republicrt, ou estran
geiros, e bem assim sobre os vehiculos, 
de torra e agua, que os transportarem; 

2°, ostabele.cor, subvencionar. ou em
baraçar o exerci cio do cultos religiosos; 

3", •prescrever leis rel roa c tivas. 
Art. f2. Além das fontes de receita 

discriminadas nos arts. 7o e 9°, ú licito 
á União, como aos Estados, cumulativa
mente ou não, crear outras quaesqucr, 
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não contravindo o disposto nos arts. 7", 
9• e 11, n. 1. 

Art. 13. O direito da União e dos Es
tados de legislarem sobre viação fcrrea 
e navegação interior será regulado por 
lei fedcl'al. 

Paragraph:J unico. A navegação ds 
cabotagem serti feita por navios na.cio-. 
nacs. 

Art. 14. As forças de terra e mar são 
instituições nacionaes permanentes, des
tinadas á defesa da patria no exterior, e 
á manutenção das leis no interior. 

A força arma,da é essencialmente obe
diente, dentro dos limites da lei, aos seus 
superiores hicrarchicos, e obrigada a 
sustentar as instituições ·constitucionae;;. 

Art. 15. São orgãos da soberania na
cional o Poder Legislativo, o Executivo e 
o .Tudiciario. harmonicos e independen
tes entre si. 

SEGÇ!O I 

Do Poder Legislativo 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GEIUES 

Art. 16. O Poder Legislativo é exer · 
c1do pelo Congresso Nacional, com a 
sancção do P1·esidente da Republica.. 
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§ 1.0 ü Congrr.sso Nacional compõe-se 
d(J -dois ramos: a Camara dos .Deputado;;; 
e o Senado. 

§ 2.0 A eleição para Senadores e Depu
tados far-se-á simultaneamente .em todo 
o paiz. 

§ 3. 0 Ninguem póde ser, ao mesmo 
tempo, Deputado e Senador. 

Art. 17. O Congresso reunir-se-á, na 
Capital. Federal, independentemente de 
convocação, a 3 de maio de cada anno, 
se a lei não designar outro dia, e funccio
nará quatro mezes, da data da abertura; 
podendo ser proro.gado, adiado ou convo. 
cacto extraordinariamente. 

§ 1.0 Só ao Congresso compele delibe
rar sobre a prorogação e adiamento do 
suas sessões. 

§ 2.° Cada legislatura durará tres an
nos. 

§ 3. 0 O Governo do Estado, em ·cuja re
presentação se der vaga, por qualquer 
causa, inclusive renuncia, mandará im
mediatamente proceder a nova eleição,' 

Art. 18. A Camara dos Deputados e o 
Senado trabalharão separadamente e, 
quando não se resolver o contrario por 
maioria de votos, em sessões publicas. 
As deliberações serão tomadas por maio
ria de votos, a0hando-se presente em 
cada uma das Camaras a maioria abso-
luta de seus membros. · 
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Paragrapho uni co. A cada uma das 
Camaras compete: 

verificar e reconhecer os poderes de 
seus membros; 

a sua Mesa; 
organizar o seu regimento interno; 
regular o serviço de sua polícia in

terna; 
nomP.ar os empregados de sua Secreta

ria. 
Art. 19. Os Deputados e Senadores são 

ínviolaveis por suas opiniões, palavras e 
votos, no exez"cicío do mandato. 

Art. 20. Os Deputados e os Senadores, 
desde que tiverem recebido diploma até 
á nova eleição, não poderão ser presos, 
nem processados criminalmente, sem 
prévia licença de sua Camara, salvo casJ 
de flagrancia em crime inafiançavel. 
Neste caso, levado o proc()sso até pro
nuncia exclusive, a autoridade proces
sante remetterá os autos á Camara re- · 
spectíva, para resolver sobre a proceden
cía da accusação, se o accusado não optar 
pelo julgamento immediato. 

Art. 21. Os membros das duas Cama
ras, ao tomar assento, contrahirão com
promisso formal, em sessão publica, de 
Lem cumprir os seus deveres. 

Art. 22. Durante as sessões vencerão 
os Senadores e os Deputados um subsidio 
pecuniario egual, e ajuda de custo, que 
serão fixados pelo Congresso, no fim de 
cada legislatura, para a se>guinte. 
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J\rl. 23. Nenhum membro rlo Con-
gresso, desde que tenha sido ele i to. po
derá celebrar contractos com o Poder 
Executivo, nem delle receber commissões 
ou empregos remunerados. 

§ 1.0 Excepluam-se desta prohibição: 
1", as missões rliplomaticas; 
2", as commissões ou commandos mi

litares: 
3°, os cargos de accesso e as promo

ções legaes. 
§ 2." Nenhum Deputado on Senador, 

porém, poderá acceitar nome8ção para 
missões. cnmmi,sões ou commanco, de 
que tratam os ns. 1 e 2 do parag:rapho 
~ntecetlenle. sem licença da respectiv~ 
Camara, quando da acceilação resultar 
pr·rvac·ão do exereicio das tuncções le
gislativas, salvo nos casos de guerra ou 
naquelles em que a honra e a integri
dade tla União se acharem empenhadas. 

Art. 24. O Deputado ou Senador não 
póde lambem ser presidente ou fnzer 
parte de directorias de bancos, compa
nhias on emprezas que gozem rlos favo
res do Governo Fc.deral, definidos em lei. 

Paragrapllo unico. A inobservancia 
dos preceitos contidos neste artigo e no 
antecedente importa perda do mandato. 

Art. 25. O mandato legislativo é in
compativel com o exercício ele qualquer 
outra funcção durante as sessões. 
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Ar L 26. São condições de elegibili
dade para o Congresso Nacional: 

1 •, estar na posse dos direitos de ci
dadão brasileiro e ser alistavel como 
eleitm·; 

2", para a Camara, ter mais ele quatro 
annos de cidadão brasileiro, e para o Se
nado mais de seis. 

Esta disposição não comprelhe.nde os 
cidadãos a que se refere o n. 4 do art. 69. 

Art. 27. O Congresso declarará, em 
lei especial, os casos de incompatibili
dade eleitoral. 

CAPITULO li 

DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 28. A Camara dos Deputados 
compõe-se de representantes elo povo 
eleilos, pelos Eslados e pelo District.o 
Fedem!, mediante •O suffragio directo, 
garantida a representação da minoria. 

§ 1." O numero dos Deputados será fi
xado por lei em proporção que não ex
cederá ele um por setenta mil habitantes, 
não devendo esse numero ser inferior a 
quatro por Estado. 

§ 2.• Para e-sse firrl mandará o Go
verno Federal proceder, desde .iá, ao re
censeamento ela população da Republica, 
o qual será revisto decennalmente. 

Art. 29. Compele á Camara a inicia
tiva do adiamento da sessão legislativa e 
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de Lodas as leis de impostos, das leis de 
fixação das forças de terra e mar, _da 
discussão dos projectos offerecidos pelo 
P.oder Executivo e a declaração da pro-· 
codencia ou improcedencia da accu.sação 
contra o Presidente da Repllblica, nos 
termos do art. 53, e contra os :Ministros 
ele Estado, nos crimes connC'.xos com os do 
Presidente da Republica. 

CAPITULO UI 
DO SENADO 

Art. 30. O Senado compõe-se de ci
dadãos elegíveis nos termos do art. 26, e 
maiores de 35 annos.. e em numero de 
tres Senadores por Estado e t.res pelo 
Districto Federal, eleitos pelo mesmo 
modo por que o forem os Deputados. 

Art. 31. O mandato de Senador durará 
nove annos, renovando-se o Senado pelo 
terçJ, triennalme.nte. 

Paragrapho unico. O Senador eleito em 
substit.uiç.ão de outro exercerá o man
dato pelo tempo que restava ao sub;;ti
tuiclo. 

Art. 32. O Vice-Presidente da Repu
blica será o Presidente do Senado, onde 
só terá voto de qualidade, e será subsf.i
tuido, nas ausencias e impedimentos, pelo 
Vice-Presidente da mesma Camara. 

Art. 83. CompeLe privativamente ao 
3enado ,julgar o Presidente da Republica 

http:substit.ui�.�o


- 18G-

o os demais funccionarios federae·s desi
gnados peià Constituição, nos termos e 
pela fónr,a que e !la prescreve. 

~ 1 ." O Senado. quando deliberar como 
tribunal de justiça, será presidido pelo 
Pre~;ident.e do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2." Não profer·irá sentença condem
naloria, sinão por dous terços dos mem

bros prcsen tes. 
§ 3." J';ão poderá impô!' outras penas 

mais qtre a perda do cargo e a incapaci
dade de exercer qualquer outro, sem pr·e
juizo da acção da justiça ordinaria contra 
o condemnado. 

CAPI'T'ULO IV 
DAS ATTEIIJUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 31. Compete privativamente ao 
Congresso Nacional: 

1 •. orrçar, annualmente a receita e 
fixar, annualmenLe, a despesa e tomar 
a::: contas de exercício financeiro, pro
rogado o orçamento anterior, quando 
até 15 de janeiro não estiver o novo em 
vigor; · 

2•. autorizar o Poder Executivo a con
trahir cmprestimo.s, e a fazer outras opc
racôes do credito; 

3•. legislar sobre a divida publica. e 
estabelecer os meios para seu pagamEnto; 

4•. regular a arrec:1rlação c a distri
buição das rendas federaes; 
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5°, legislar sobre o commercio exte
rior o interior, podendo autorizar as 
limitar;õos exigidas pelo bem publico, e 
sobro o alfandegamcnto de portos c a 
crcaçilo ou suppressão de entrepostos; 

6°, legislar sobre· a navegar;ão dos rios 
que banhem mais de um Estado, ou se 
estendam a territorios estrangeiros; 

7•, determinar o peso, o valor, a in
scripção, o typo e a denominação das 
moedas; 

8°, crear bancos de em1ssao, legislar 
sobre ella, e tributal-a; 

go, fixar o padrão dos pesos e me
didas; 

1 O, resolver definitivamente sobre os 
limites elos Estados entre si, os· do Dis
tricto Federal, e os do territorio nacional 
com as nações limitrophes; 

11, autorizar o Governo a declarar 
guerra, se não tiver Jogar ou malograr-se 
o recurso do arbitramento, e a fazer a 
paz; · 

12.. resolver definitivamente sobre os 
tratados e convenções com as nações es
trang·eiras; 

13, mudar a capital da Untão; 
14, conceder subsidias .aos Estados na 

hypothese do arf. 5°; 
15, legislar sobre o serviço elos cor

reios e telegraphos federaes; 
16, adoptar o regimcn conveniente á 

seguranca das fronteiras; 
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17, fixar, annualmentc, as forças de 
terra e mar, prorogada a fixação ante
rior, quando até 15 de janeiro não es
tivee a nova em vigor; 

18, legislar sobro a organização do 
Exercito e da Armada; 

19, conce.der ou negar passagem a 
forças estrangeiras pelo territorio do 
paiz, para operações militares; 

20, dec:arar em estado de sitio um 
ou mais pontos do territorio nacional, 
na emergcncia de aggressão por forças 
estrangejras ou de commoção interna, 
e approvar ou suspender o sitio que 
houver sido declarado pelo Poder Exe
cutivo, ou seus agentes responsaveis, na 
ausencia do Congresso; 

21, regular as condições e .o processo 
da eleição para os cargos federaes em 
todo o paiz; 

22, legislar sobre o direito civil. com
marcial e criminal da Republica e o 
processual da just.rca federal; 

23, estabelecer leis sobre naturalil:a
ção; 

24, crear e supprimir empregos pu
blicas fecleraes, inclusiyc os das Secre
tarias das Camara.5 e dos TribLmaes, fi
xm·-lhes as attribuições, e estipular-lhes 
os vencimentos; 

25, organizar a justiça federal, nos 
termos do art. 55 e seguintes da 
Secção III; 

26, conceder amnistia; 
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27, commutar e perdoar as penas im
posLas, por crime de responsabilidade, 
aos funccionarios federaes; 

28, legislar sobre .o trabalho: 
29, legislar sobre licencas, aposenta

dorias e reformas, não as podendo con
ceder, nem alterar, wor leis ospeciaos; 

30, legislar sobre a organização mu
nicipal do Dist.ricto Federal, bom como 
sobro a policia, o ensino superior o os 
demais serviços que na Capital forem. 
reservados para o governo da União; 

31, submetter á legislação especial os 
pontos do territorio da H.epublica ne
cessarios para a fundação de arsenaos, 
ou outros estabelecimentos e institui
ções do conveniencia federal; 

32, regular os casos de extradição 
entre os Estados; 

33, decretar as leis e resoluções no
cessarias ao exercício dos poderes quo 
pertencem á União; 

34, decretar as leis opganicas para a 
execução completa da Co;nstituição; 

35, pro rogar e adiar suas sessões. 
§ 1.• As leis de orçamento não podem 

conter disposicões estranhas á previsão 
da receita e á desposa fixada para os 
serviços anteriormente crcados. Não se 
incluem nessa prohibição: 

a) a autorização para abertura de 
Cl'edilos supplemontarcs e para opera-
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ções de credito como antecipação da 
Itcccita; 

b) a determinação do destino a dar 
ao saldo do exercicio ou do modo de 
cobrir o deficit. 

§ 2.0 E' vedado ao Congresso conceder 
creditas illimitados. 

Art. 35. Incumbe, outrosim, ao Con
gresso; mas não privativamente: 

1 o, velar na guarda da Constituição e 
das leis, e providenciar sobre as neces
sidades ele caracter federal; 

2", animar, no paiz, o desenvolvimento 
das lcltras, artes e sciencias, bem como 
a immigração, a agricultura, a inclustria 
e o commcrcio, sem privilegias que 
tolham a acção elos governos locacs; 

3°, crear instituições de ensino su
perior c secundaria nos Estados; 

-'!. 0 Prover a instrucção secundaria no 
Districto Federal. 

CAPITULO V 

DAS LEIS E RESOLUÇÕES 

Art. 36. Salvas as excepções do 
art. 29, todos os projectos de lei podem 
ter origem indistinctamente na Camara, 
ou no Senado, sob a iniciativa de qual
quer dos seus membros. 

Art. 37. O projecto de lei adaptado 
numa das Camaras será subhettido á 
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outra; e esta, se o approvar, enviai-o-á 
ao Poder Executivo, que, acquiescendo, 
o sanccionará e promulgará. 

§ 1.0 Quando· o Presidente da fiepu
blica julgar 'Um proj c c Lo de lei, no todo 
ou em parte, inconstitucional ou con
trario aos interesses nacionaes, o ve
tará, total ou parcialmente, dcnLro de 
dez dias ulcis a conLar daquelle em Que 
o recebeu, devolvendo, nesse prazo e 
com os motivos do v é to, o proj e c to, ou 
a parte veLada, á Camara onde elle se 
houver iniciado. 

§ 2. 0 O silencio do Presidente da Re
publica no decendio importa a sancção; 
e, no caso de ser esta nrgada, quando 
já estiver encerrado o Congresso, o 
Presidente dará publicidade ás suas 
razôe:s. 

§ 3. 0 Devolvido o projecto á ·aamara 
inic.iadora, ahi se sujeitará a uma dis
cussão e a votação nominal, conside
rando-se approvado, si obtiver dois 
terços dos suft'ragios presenta'S. Neste 
:laso, o projecto será remettido á outra 
Carnara, que si o approvar pelos mes
mos tramites e, pela megma maioria, 
o enviará, como lei, ao Poder Executivo, 
para a formalidade da promulgação. 

§ 4.0 A sancção e a promulgação 
effectuam-se por estas formulas: 

1.• «O Congresso Nacional decreta, e 
eu sanc;ciono a seguinte lei (ou reso
Juçãoh. 
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2.• «O Congresso Nacional decreta, c 
eu promulgo a seguinte lei (ou reso
lução)». 

Art.. 38. Não sendo a lni promulgada 
dentro de 48 horas pelo Presidente da 
Republica, nos casos dos §§ 2• e 3• do 
art. 37, o Presidente do Senado ou o 
Vice-Presidente, se o primeiro não o 
fizer em egual prazo, a promulgará, 
usando da seguinte formula: «F., Pre
sidente (ou Vice-Presidente) do Senado, 
faço saber aos que a presente virem 
que o Congresso Nacional decreta e pro
mulga a seguinte lei (ou resolucão) ». 

Art. 3\J. O projecto de uma Camara, 
emendado na outra, volverá á primeira, 
que, se acceitar as emendas, enviai-o-á, 
modificado em conformidade dcllas, ao 
Po·der Executivo. 

§ 1.• No :caso contrario, volverá á 
Ca,mara revisora, 11 si as alterações ob
tiverem dois tercos dos votos dos mem
bros presentes, considerar-se-fio appro
vadas, sendo então remettidas com o 
projecto á Camara iniciadora, que só 
poderá reproval-ás pelª mesma maioria. 

§ 2.• Rejeitadas deste modo as alte
racões, o projecto será submetudo, sem 
e lias, á sanccão. 

Art. 40. Os proj ectos rej citados, ou 
não sanccion~·"Qs, não poderão ser re
novados TI.é\ 'fúesma sessão legislativa. 
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SECÇÃO li 

Do Poder Executivo 

CAPiiTULO I 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 41. Exerce o Poder Executivo o 
Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil, corria chefe e\ectivo 
da Nação. 

§ LQ Substitue o Presidente, no caso 
de impedimento, e suctcede-lhe, .no de 
falt.u, o Vice-Presidente, eleito simul
taneamente com elle. 

§ 2.• No impedimento, ou falta d:o 
Vice-Presidente, serão successivamente 
chamados á Presidenciu o .Vice-Presi
dente do Senado, o Presidente da Ca
mara e o do Supremo Tribunal Federal. 

§ 3." São condições essenciues para 
ser eleito Presidente ou Vice-Presid,ente 
da iRepublica: 

i•, ser brasileiro nato; 
2•, estar ·no exercício dos direitos po

liticos; 
3", ser maior de trinla e cinco annos. 
Art. 42. Se, no caso de vaga, por 

qualquer causa, da Prt:;;,dencia ou Vice
Presidençia, não houver ainda decorrido 

13 
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doi_s annos d-o período presidencial, 
proceder-se-á á nova eleição. 

Art. 43. O Presidente exercerá o 
cargo por ;quatro anrios, não podendo 
ser reeleito para o período presidencial 
immediato. 

§ 1.• O Vice-Presidente que exerc-er a 
presidencia no unimo anno do período 
presidencial não poderá ser eleito Pre
sidente para o período seguinte. 

§ 2.0 O Presidente deixará o exerciJCio 
de suas funcç5es, improrogavelmente, 
no mesmo dia em que terminar o seu 
período presidencial, succedendo-lhe logo 
o recem-eleito. 

§ 3.• Se este se achar impedido, ou 
faltar, a substituição far-se-á nos ter
mos do art. 41, §§ f• e 2•. 

§ t1.• O primeiro período presidencial 
terminará a 15 de novembro de 1894. 

Art. 44. Ao empossar-se no cargo, o 
Presidente rronunciará, em sessão do 
Congresso, ou se este não estiver re
unido, ante o S\.\premo Tribunal Federal, 
esta affirmacão: 

« Prometto manter e cumprir com 
perfeita lealdade a Constituição Federal, 
promover o bem geral da Republica, ob
son·ar as suas leis, sustentar-lhe a 
união, n. integridade e a independencia.» 

Art. 45. O Presidente e o Vice-Pre
sidente não podem sahir do territorio 
nacional sem permissão do Congresso, 
sob pena de perderem o !Cargo. 
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Art. 4ô. O Presidente e o Vice-Pre
sidente perceberão subsidio, fixado pelo 
Congresso no período presidencial ante
cedente. 

CAPITULO II 

D.-1. ELEIÇ.~O DE PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTE 

Art. 47. O Presidente e o Vice-Pre
sidente da Republica serão eleitos por 
suffragio directo da Nação, c maioria 
absoluta de votos. 

§ 1.• A eleição terá Jogar no dia 1 de 
março do ultimo anno do período presi
dencial, procedendo-se, na Capital Fe
deral c nas capitaes dos Estados, á apu
ração dos vo-tos recebidos nas respecti
vas circumscripções. O Congresso- fará 
a apuração na sua primeira sessão do 
mesmo anno, com qualquer numero de 
membros presentes. 

~ 2.• Se nenhum dos vetados hou
ver alcançado maioria absoluta, o Con
gresso elegerá, por maioria dos votos 
presentes, um, dentre os que tiverem 
alcançado as duas votações mais elc
';adas na eleição direcla. 

Em caso de empale, considerar-se-á 
ele i to o mais velho. 

§ 3.• O processo da eleição c da 
ntllll'[H;ão se1·ú reg·nlarlo por !Pi OJ'clinn
rla. 
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§ 4." São inelegíveis para os car
gos de Presidente e Vice-Presidente os 
parentes consanguineos e affins, nos 1" 
e 2" gráos, do Presidente c Vice-Presi
dente, que se achar em exercício no mo
mento da eleição, ou que o tenha dei
xado até seis mezes antes. 

CAPITULO III 

DAS ATT!UBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

Art. 48. Compete privativamente ao 
PresidenLe da Republica: 

1 ", sanccionar, promulgar e fazer pu
blicar as leis e resoluções do Congres
so; expedir decretos, instrucções e regu
lamentos para a sua fiel exe!Cução; 

2", nomear e demittir livremente os 
Ministros de Estado; 

3", exercer ou designar quem deva 
exercer o commando supremo das forças 
de terra e mar dos Estados Unidos do 
Brasil, quando forem chamadas ás 
armas em defesa interna ou externa da 
União; 

4", administrar o Exercito e a Ar
mada e distribuir as respectivas forças, 
conforme as leis fcderacs e as neces
sidades do Governo Nacional; 

5", prover os cargos civis e militares 
de caracter federal, salvo as restricçõcs 
expressas na Constituição; 
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fi•, indullar e commutar as penas nos 
crimes sujeitos á jurisdicção federal, 
salvo nos !Casos a quo se referem os ar
tigos 3í, ns. 28 o 52, § 2•; 

7•, declarar a guerra o fazer a paz 
nos termos do art. 34, n. 11; 

s·, declarar immodiatamente a guerra 
nos casos de invasão ou aggressão es
trangeira; 

g•, dar conla annualmente da situa
ção do paiz ao Congresso Nacional, indi
cando-lhe as providencias e reformas 
urgentes em mensagem, que remetterá 
ao Secretario do Senado no dia da aber
tura da sessão legislativa; 

1 O, convocar o Congresso extraordiru
riamente; 

11. nomear os magistrados federaes 
mediante proposta do Supremo Tribunal; 

12, nomear os membros do Supramo 
Tribunal Federal e os Ministros diplu
maticos, sujeitando a nomeação á appro
vação do Senado,. 

Na ausencia do Congresso, designai
os-á em commissão, até que o Senado 
se pronuncie; 

13, nomear os demais membros do 
Corpo diplomatico e os agentes consu
lares; 

1li, manter as relações com os Es"tarlns 
estrangeiros; 

15, declarar, por si ou seus agentes 
re;;ponsaYeis, o estado ele sitio em qual
quer ponto do territorio nacional, nos 
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casos de aggressão estrangeira, ou grave 
commoção intestina (art. G0

• n. 3; art. 34; 
n. 21 e art. 80); · -- .. ; 

16, entabolar negociações ínternacio
naes, celebrar ajustes, convenções e tra
tados, sempre ad 1'eferendumt do Con
gresso, e approvar os que os Estados ce
l::Jbrarem na conformidade do art. 65, 
submettendo-os, quando cumprir, á auto
ridade do Congresso. 

CAPI·TULO IV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 49. 10 Presidente da /Republica é 
auxiliado pelos Ministros de Estadô, 
agentes de sua confiança, que lhe sub
screvem os actos, e cada um delles. pre
sidirá a um dos i\Iinisterios em que se 
dividir a administração federal. 

Art. 50. Os Ministros de Estado não 
poderão accumular o exercício de outro 
{)!llprego ou funcção p_ublica, nem ser 
eleitos Presidente ou Vice-Presidente 
1la União, Deputado ou Senador. 

Paragrapho unico. O Deputado ou 
Senador, que acccitar o cargo de Minis
t'.'O de Estado, perderá o mandato, e 
proceder-se-á immediatamente á nova 
deição, na qual não poderá ser votado. 

Art. 51. Os Ministros de Estado não 
poderão comparecer ás s_essões do Con-
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gresso, e só se communicurão com el:e 
por escrípto, ou pessoalmérHe, em con
ferencias JCom as commissões das Ca
maras. 

tOs relatorios aunuaes dos l\1 inistros 
serão é!irigidos ao Presidente da Repu
blica e distrilmidos por todos os mem
bros do Congresso. 

Arf. 52. Os Ministros de Estado não 
são responsaveis perante o Congresso, ou 
perante os Tribunaes, pelos conselhos 
dados a·o Presidente da Republica. 

§ 1,0 Respondem, porém, quanto aos 
seus .actos, pelos crimes qualificados em 
l'Eli. 

§ 2.0 Nos crimes communs e de re
sponsabilidade serão pror.essados e jul
gados pelo Supremo Tribunal Federal, 
e nos connexos com os do Presidente da 
Republica, pela autoridade competente 
para o julgamento deste. 

CAPITULO V 

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDE""TE 

Art. 53. O Presidente dos Estados 
Unidos do Brasil será submettído a pro
cesso e a julgamento, dcmois que a Ca
mara declarar procedente a accusação, 
p'Elrante o Supremo Tribunal Federal, nos 
crimes communs, e, nos de responsabi
lidade, perante o Senado. 

http:pessoalm�ii.Lc
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Paragrapho unicD. Decretada a proce~ 
dcncía da accusação, ficará o Presidente 
suspenso de suas funcçõcs. 

Art. 51t. São crimes d\l ra3ponsabili~ 
dado os actos do Presidente da Repu~ 
blica, que attentarem contra: 

1", a exislencia política da União: 
2•, a C011stiluição e a fôrma do Go~ 

verrio Federal; 
3•, o livre exercício dos poderes PO

líticos; 
t1°, o gozo c exercício legal dos direi-

tos políticos, ou indiviclu aos; 
5°, a segurança inlerna do paiz; 
6•, a probidade da administração; 
7°, a guarda e emprego constitucional 

dos dinheiros puhlíoos; 
8°, as leis Ol'Çamcntarias votadas pelo 

Congresso. 
§ L> Esses dalictos serão definidos em 

lei especial. 
§ 2. 0 Outra lei regulartí a accusação, 

o processo c o julgamento. 
§ 3.• Ambas essas leis serão f-eitas na 

primeira se3são do primeiro Congresso. 

SECÇÃO 111 

Do Poder Judiciario 

Art. 55. O Poder Judi,~.iario da União 
f.ceá por orgão um Supremo Tribunal 
Federal, com séde na capital da Repu-
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blica, e tantos JUizes e tribunacs fe
deraes, distribuídos pelo paiz, quantos o 
Congresso crcar. 

Arl. 56. O Supremo Tribunal Fe
deral c.ompor-se-á de ctuinze juizes, no
meados na fôrma do art. 48, n. 12, 
dentre os cidadãos de nolavcl saber e 
reputação, eleg·iveis para o S-enado. 

Art. 57. Os juizes federaes são vlta
licios e perderão o cargo un1camcntc por 
Eentença judicial. 

§ 1.• Os seus vencimentos serão deter
minados por~ lei e não poderão ser dimi
r:u idos. 

§ 2." O Senado julgal'á os membros do 
Supremo Tribunal Federal nos crimes de 
responsabilirlade, e este os juizes fo
cler·acs in l'criores. 

Art. 58. Os tribunaes federaes ele
gerão de seu seio os seus presidentes e 
organizarão as respectivas secretarias. 

§ 1." A nomeação e a demissão dos 
empregados de secretaria, bem como o 
provimento dos officios ele iça nas 
círeumscripções jucliciarias, compete res
peclivamcnfe aos presidentes dos tribu
naes. 

§ 2.• O Presidente da Republica dtJsi. 
gnarú, dentre os membros do Supremo 
Tribunal Federal, o Procurador Geral •h 
Republica, cujas tlribuições se definirão 
em lei. 
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Art. 59-GO. A' Justiça Federal com
pete: 

Ao Supremo Tribunal Federal: 
T, processar e julgar originaria e pri

vativamente: 
a) o Presidente da R,epublica nos cri

mes communs e os Ministros de Estado 
nos casos do art. 52; · 

b) os Ministros diplomaticos, nos cri
mes commun.s e nos de responsabilidade; 

c) as causas e c-onflictos entre a União 
e os Estados, ou entre estes, uns com 
outros; 

d) os litígios e as reclamações entre 
nações estrangeiras e a União ou os Es
tados; 

e) os conflictos doii juizes. ou tribu
naes federaes entre .si, ou entre estes e 
os dos Estados, assim como os dos juizes 
e tribunaes de um Estado com os juizes 
e tribunaes de outro Estado. 

li, julgar em gráo de recurso as 
queslões excedentes da alçada legal re
solvidas pelos juizes e tribunaes fe
dcraes· 

UI, ~evêr os processos findos, em ma
teria crime. 

-Aos juizes c Tribunaes Federaes: 
processar e julgar: 

a) as causas em que alguma das par
tes fundar a acção, ou a defesa, em 
d isposit:ão da Constituição Federal; 
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b) todas as causas p!·opostns contra 
o Governo da União ou Fazenda Na
cional, fundadas em disposições da Con
stituição, leis e regulamentos do Poder 
Executivo, ou em contractos celebrados 
com o mesmo Governo; 

c) as causas provenientes de compen
sações, reivindicações, indcmnização de 
prcjuizos, ou quaesqucr outras, pro
postas pelo Governo da União contra 
particulares ou vice-versa; 

d) os litigios entre um Estado e ha
bitantes de outro; 

e) os pleitos entre Estados estran
geiros e- cidadãos brasileiros; 

f) as acções movidas por estrangeiros 
e fundadas, quer em contractos com o 
Governo da União, quer em convenções 
ou tratados da União com outras na
ções; 

g) as questões de direito maritimo 
e navegação, assim no oceano como nos 
rios c lagos do paiz; 

h) os crimes politicos. 
§ L" Das sentenças das justiças dos 

Estados em ultima instancia haverá re
curso para o Supremo Tribunal Federal: 

a) quando se questionar sobre a vi
gencia, ou a validade elas leis federaes 
em face da Constituição e a decisão do 
tribunal do Estado lhes negar appli
cação; 

b) quando se oontestar a validade de 
leis ou de actos dos rovernos dos Estados 
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em face da Conslilui:;ão, ou das leis fe
dcraes, o a decisão do tribunal do Es
tado comiclcrae válidos esses aclo:<, ou 
essas leis impugnadas. 

c) quando clois ou mais tribunaos lo
caos intorprotarcn) de modo dif'forento 
a mesma lei fl•rlcral, l10clcnclo o recurso 
;:er lambem interposto por qualquer dos 
lribunacs referidos ou pelo Procurador 
C:cral da Hepublica; 

d) quando se lratae dn questões de 
direito criminal ou civil internacional. 

~ 2. 0 Nos casos em que houver ele ap
plicar loi3 dos Esl~dos, a justiça federal 
consultará a jurisprud·.:ncia dos tri
bunaos locaes, o, vico-vsrsa, as justiças 
dos Estados consultarão a jurispeudencia 
elos tribunaos federaes, quando houvü
rem rle interpretar leis da União. 

§ 3.0 E' voclaclo ao Congeesso com
nwttcr qualqttcr jurisclicção fecloeal ás 
justiças elos Estados. 

§ 4.0 As sentcncas c oedens ela ma
gistratura federal são executadas por 
o1'riciacs jucliciarios da União, aos ·quaes 
a policia local é obrigada a preslae au
xilio. CJlJanclo invocado por o !los. 

§ 5. 0 Nenhum rocmso jmliciario é 
pcrmiltido, para a justiça federal, ou 
local, contra a inteevenção nos Estados, 
a rlcclaraç~ão rio estado ele sitio, c a ve
rificação ele poderes, o reconhecimento, 
a posse, a lcgil imiclacle e a perda de 
mandato aos membros elo Poder Legis-
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lalivo ou Execulivo, federal ou. esladual; 
assim como, na vigencia do estado de 
sitio, não poderão os tribunaes conhecer 
dos netos praticados em virtude delle 
pelo Poder Legislativo ou Executivo. 

Art. 61 . As decisões dos juizes ou 
Lribunaes dos Estados, nas materias de 
sua competencia, porão t"Crmo aos pro
cessos e ás questões, salvo quanlo a: 

1°, habeas-corpus, ou 
zo, espolio de estr'angeiro, quando a 

especie não estiver prevista em con
venção, ou tratado. 

Em taBs casos, haverá recurso volun
tario para o Supremo Tribunal Federal. 

Art. 62. As justiças dos Estados não 
podem intervir em questões submettidas 
aos tribunaes federaes, nem annullar, 
alterar, ou suspender as suas sentenças, 
ou ordens. E reciprocamente, a justiça 
federal não póde intervir em questões 
snhmcLLidns aos Lrilmnaes dos Estados 
nem annullar, alterar, ou suspender as 
decisões ou ordens destes, exc-eptuados 
os casos expressamente declarados nesta 
Constituição. 

TITULO 11 
Dos Estados 

ArL. 63. Cada Estado reger-se~á pela 
Constituição e pelas leis que adaptar, 
respciLados os princípios constitucionaes 
da Pnião. 
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Al'l. G'>. Pertencem aos Estados a..s 
minas c terras devolutas situadas nos 
seus respectivos tcrrítorios, cabendo á 
União sómente a porção do t-erritorio que 
fôr indispensavel para a defesa das 
fronte iras, fortificações, construcções 
militares e estradas de ferro federaes. 

Paragt'apho unic.o. Os proprios nacio
naes, que não forem necessarios para 
serviços da União, passarão ao domínio 
dos Estados em cujo terrítorío estiverem 
situados. 

Ar L G5. E' facultado aos Estados: 
1", celebrar ent.re si ajustes e conven

ções sem caracter politico (art. 48, 
n. 16); 

2", em geral, todo e qualquer poder. 
ou direito que lhes não fôr negado por 
clausula expressa ou1 implicitamente 
contida nas clausulas expressas da Con
stituição. 

Arl. 6G. E' defeso ao.~ Estados: 
1 o, reousar fé aos documento:> publi

cas, de natureza legislativa, administra
tiva, ou judicíaria da União, ou de qual
quel' dos Estados; 

2", rejeitar a moeda, 'OU u emissão 
bancaria em circulação por acto do Go-
verno Federal; . 

30, fazer ou declarar guerra entre si 
e usar ele represalias; 

4", denegar a extradição de crimi
noso>, rcolamados pelas ,justiças de ou-
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tros Estados, ou do Digtricto Federal, 
segundo as leis da União, por que esla 
materia 'se reg·er (art. 34, n. 32) . 

Art. 67. Salvo as restricções especi
ficadas na Constituição -e nas leis fe
deraes, o Districto Federal é administra
do pelas autoridades mnnicipaes. 

Paragrapha. unico. As despesas de ca
racter local, na Capital da Republica, 
incumbem exclusivamente á autoridade 
municipal. 

TITULO III 

Do Município 

Art. 68. Os Estados organizar-se-ão 
de fórma qu-e fique assegurada· a autono
mia dos municípios, em tudo quanto res
peita ao seu peculiar interesse. 

TITULO IV 

Dos cidadãos brasileiros 

SECÇÃO I 

Das qualidades do cidadão brasileiro 

Art. 60. São cidadãos brasileiros: 
1•, os nascidos no Brasil, ainda que 

de pae estrangeiro, não residindo este a 
serviço d-e sua nação; 



-208-

2", os filhos de pae brasileiro e os il
legitimos de mãe brasileira, nascidos em 
paiz estrang·eiro, si estabelecerem domi-
cilio na Hepublica; · 

3", os filhos de pae brasileiro que es
tiver noutro paiz ao serviço da Repu
blica, embora nella não venham domi
ciliar-se; 

/1", os estrangeiros que, achando-se 
no Brasil nos 15 de novembro de 1889, 
não declararem, dentro de seis mezes 
Liepois ele entrar em vigor a Constituição, 
o animo de conservar a nacionalidade 
de origem; 

5", os eslrangeiros que possuírem bens 
immoveis no Brasil, e forem casados com 
brasileiras ou tiverem filhos brasileiros, 
oomtanto que residam no Brasil, salvo se 
manifestarem a- intenção de não mudar 
de nacionalidade; 

6", os estrangeiros por outro modo 
naturalizados. 

Art. 70. São eleitores os cidadãos 
maiores de 21 annos, que se alistarem 
na fórma da lei. 

§ f.O Não podem nlistar-se eleitores 
para eleições federaes, ou para as dos 
Estados: 

1", os mendigos; 
2", os analphabetos; 
3", as praças de prct, exceptuando os 

alumnos das escolas militares de ensino 
superior; 
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4°, os religiosos de ordens monasti
cas, companhias, congregações, ou com
munidades de qualquer denominação, 
sujeitas a v-oto de obediencia, regra ou 
estatuto, que importe a renuncia da li
herdade individual. 

§ 2. 0 São inelegíveis os cidadãos não 
alistaveis. 

Art. 71. Os direitos de cidadão bra
sileiro só se suspendem ou perdem-se 
nos casos aqui particularizados. 

§ 1.0 Suspendem-se: 
a) por incapacidade physica, ou mo

ral· 
b) por condemnaçã.a criminal, em·· 

quanto durarem os seus effeilos. 
§ 2.0 Perdem-se: 
a) por naturalização em paiz estran

geiro; 
b) por acceitação de emprego ou pen

são de governo estrangeiro, sem licença, 
do Poder Executivo FedíJral. 

§ 3.0 Uma lei federal determinará as 
condições de reacquisiç-ão dos direilos de 
cidadão brasileiro. 

SECÇÃO 11 

Declaração de direitos 

Art. 72. A Constituição assegura a 
brasileiros e a estrangeiros residentes no 
paiz a inviolabilidade dos direitos con-

14 
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cernentes á liberdade, á segurança indi
vidual e á propriedade, nos termos se
guintes: 

§ Lo Ningu-em póde -;er obrigado a 
fazer, ou deixar de faze1· alguma coisa, 
senão em virtude de lei. 

§ 2.0 Todos são eguaes perante a lei. 
A Republica não admitte privilegio de 

nascimento, desconhece fóros de nobreza, 
e extingue as ordens honorificas exis
tentes e todas as suas prerogativas e re
galias, bem como os titulas nobiliar
chicos e de conselho. 

§ 3.0 Todos os individuas e confissões 
religiosas pod€m exercer publica e li
vremente o seu culto, associando-se para 
esse fim e adquirindo br:ns, observadas 
as disposiçÕRS do direi to commum. 

§ 4. 0 A Republica só reconhece o ca
samento civil, cuja cei€bração será gra
tuita. 

§ 5.0 Os cemiterios terão caracter .se
cular e serão administrados pela auto
ridade municipal, ficand:> livre a todos 
os cultos religiosos a pratica dos respe
ctivos ritos em relacão aos seus crentes, 
desde que não offendam a moral publica 
c as leis. 

§ ô." Será leigo o ensino ministrado 
nos estabelecimentos pubiicos. 

§ 7. 0 Nenhum culto ou igreja gozará 
d-e subvenção official, nem terá relações 
de dependencia ou allianca com o Go
verno da União, ou os dos Estados. A 
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representação diplomatica do Brasil jun
to á Santa Sé não implica violação deste 
principio. 

§ s.• A todos é licito associarem-se e 
reunirem-se livremente e sem armas, 
não podendo intervir a policia, s-enão 
para manter a ordem publica. 

§ 9.• E' permittido 2. quem quer que 
seja representar, mediante petição, aos 
poderes publicas, denunciar abusos das 
autoridad'(Js e promover a responsabili
dade dos culpados. 

§ 10. Em tempo de paz, qualquer póde
entrar no territorio nacional ou delle 
sahir, com a sua fortuna e seus bens. 

§ 11 . A casa é a asylo inviolavel do 
individuo; ninguem pó de ahi penetrar, 
de noite, serri consentimento do morador, 
senão para acudir a victimas de crimes, 
ou desastres, nem de dia, ·S-enão nos casos 
e pela fórma prescriptos na lei. 

§ 12. Em qualquer assumpto é livre a 
manifestação do pensamento pela·· im
prensa, ou pela tribuna, sem dependencia 
de censura, respondendo cada um pelos 
abusos que commetter, nos casos e pela 
fórma que a lei determinar. Não é per
mittido o anonymato. 

§ 13. A' excepção de flagrante delicto, 
a prisão não poderá executar-se senão 
depois de pronuncia do indiciado, salvo 
@S casos determinados em lei, e mediante 
ordem escripta da autoridade competente. 
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§ 14. l\'inguem poderá ser cvnservndo 
em prisão sem culpa formada, salvo as 
exccpçõcs especificadas em lei, nem le
vado á prisão, ou nclla dclido, se prestar 
fiança idonca, nos casos em. que a lei ad
mittir. 

§ 15. Ninguem será srntenciado, senão 
pela autoridade competente, em virtude 
de lei anterior e na fórma por ella re
gulada. 

§ 1G. Aos accusados se assegurará na 
lei a mais plena defesa, com lodos 'os re
cursos c meios essenciaes a ella, desde a 
nota de culpa, entregue em 24 horas ao 
preso c assignada pela autoridade com
petente, com os nomes do accusador e 
das testemunhas. 

§ 17. O direito de propriedade man
lem-so em toda a sua plemlude, salvo a 
desapropriação por necessidade, ou utili·· 
dnde publica, mediante indemnização 
prévia. 

a) as minas pertencem no proprie
tario do sólo, salvo as limitações esta
belecidas por lei, a bem da exploracão 
das mesmas; 

b) as minas e jazidas mineraes ne~ 
cessarias á segurança c defesa nacio
naes, c as torras onde existirem não 
podem ser transferidas a estrangeiros. 

§ 18. E' inviolavel o sigillo da corres
pondencia. 

§ 19. Nenhuma pena passará da pessoa 
do clclinquente. 
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§ 20. Fica abolida a pena de galés c a 
de banimento judicial. 

§ 21. Fica ig·ualmcnte abolida a pena 
de morlc, resalvadas as disposições de le
gislação militar em tempo de guerra. 

§ ~2. Dar-se-á o habeas-corpus sem
pre que alguem soffrer ou se achar em 
imminenle perigo de sol'frer violencia 
por meio de prisão ou constrangimento 
illegal em sua liberdade de locomoção. 

§ 23. A' excepção das causas, que, por 
sua natureza, pertencem a ,juizes espc
ciaes, não haverá fôro privilegiado. 

§ 24. E' garantido o livre exercício de 
qualquer profissão moral, intelleetual e 
industrial. 

§ 25. Os inventos ·industriaes perten:.. 
cerão aos seus autores, aos quaes ficará 
garantido por lei um privilegio tempo
rario, ou será concedido pelo Congresso 
um premio razoavel, quando haja com·e
niencia de vulgarizar o invento. 

§ 26. Aos autoees de obras litterarias e 
. artislicas é garantido o direito exclusivo 
de reproduzÜ-as pela imprensa ou por 
qualquer outro processo mecanico. Os 
herdeiros dos autoees gozarão de.ss·e di
reito pelo tempo que a lei determinar. 

§ 27. A lei assegurará a propriedade 
elas marcas ele fabrica. 

§ 28. Por motivo de crença ou· de 
funeção religiosa, nenhum cidadão bra
sileiro poderá ser privado de seus di
reitos dvis e políticos nem eximir-se do 
cumpeimento ele qualquer dever cívico. 
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§ 20. Os que al!egarem motivo de 
crença religiosa com o fim de se isenta
rem ele qualquer onus que as leis da Re
publica imponham aos cidadãos e os que 
acceitarem condecorações ou títulos no
biliarchicos estrangeiros perderão todos 
os direi tos políticos. 

§ 30. Nenhum imposto de .qualquer na
tureza poderá ser cobrado senão em vir
tude de uma lei que o autorize. 

§ 31. E' mantida a instituição do jury. 
§ 32. As disposições constitucionaes 

assecurat.orias ela irreductibilielade cta 
vencimentos civis ou militares não exi
mem da obrigação de pagar os impostos 
g·eraes crcados em lei. 

§ 33. E' permíttido ao Poder Exe
cutivo expulsar elo territorio nacional ü:O 
subrlil.os cstrang·eiros perigosos á ordem 
p·ublica ou nocivos aos interesses da 
Republica. 

§ 34. Nenhum emprego póde ser 
creado, nem vencimento algum, civil ou 
militar, póde ser estipulado ou alterado 
sinfio por lei orclinaria especial. 

Art. 73. Os cargos publicas civis ou 
militares são accessiveis a todos os bra
sileiros, observadas as condições de ca
pacidade especial, que a lei estatuir, 
sendo, porém, vedadas as accumulações 
remuneradas. 

Art. 7 4. As patentes, os postos e os 
cargos inamovíveis são garantidos em 
toda a sua plenitude. 

http:subrlil.os
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Art. 75. A aposentadoria só poderá 
ser dada aos funccionarios publicas em 
caso de invalidez no serviço da Nação. 

Art. 76. Os officiaes do Exercito e 
da Armada ,só perderão suas patentes 
por condemnação em mais de dois annos 
de prisão, passada em julgado nos tri
buna.es competentes. 

Art. 77. Os militares d·e terra e mar 
terão fôro especial nos dclictos militares. 

§ 1." Este fôro compor-se-á de um 
Supremo Tribunal Militar, cujos mem
bros serão vitalicios, e do;: oonselhos ne
cesslj.rios para a forma.~ão da culpa e 
julgamento dos crimes. 

§ 2. 0 A organização c attribuições do 
Supremo Tribunal Militar serão regu
ladas por lei. 

Art. 78. A especificac:ão das garan
tias e direitos expressos na Constituição 
não exclue outras rrarantias e direitos 
não enumerados, mas resultantes da 
fórma de governo que ella estabelece e 
dos principio.3 que consigna. 

TITULO V 

Disposições geraes 

Art. 79. O cidadão investido em fun
cções de qualquer dos tres poderes fe
dcraes não poderá exercer as de outro. 

Art. 80. Poder-se-á drclal'a!' rm rstaclo 
de sitio qLJalqucr pa!'tc rio tcrl'itol'io da 
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Dnião, suspendendo-se ahi as garanling 
?on~t ilucionucs por tempo dcferminurlo. 
quando a segurança da Republica o exi
gir, em caso de aggressão estrangeira ou 
commoção inleslina (arl. 3·í, n. 21). 

§ 1. • ':'lão se achando reunido o Con
gresso, e cnrrendo a Patria imminen!c 
perigo, exercerá essa attribu irão o PO·· 
der Executivo Federal (art. 48, n. 15). 

§ :.; . • porém. durante o r-st.ado de 
si Li o, restringir-se-á, nas medidas de 
repressão contra a.s pessoas, a impôr : 

1 •, a detenção em lagar não destina
do aos J'óos de crimes communs; 

2•, o desterro para os out!'os sítios do 
territ.orio nacional. 

~ 3. • Logo que se reunir o Congresso, 
o Presidente da Republica lhe relatará, 
motivando-as, ·as medidas ele excepçã.o 
que houverem sido tomadas. 

§ 1.• As autoridades que tenham orde
nado íaes medidas são responsaveis 
pelos abusos commettidos. 

A1·L 81. Os processos findos, em ma
feria crime, poderão ser revistos, a qual
quer l.ernpo. em beneficio dos conde
mnados,. pelo Supremo Tribunal Fe-. 
deral. pam reformar ou confirmar a 
sentença. 

§ 1., A lei marcará os casos e a fórma 
de revisão, que poderá ser requerida 
pelo sentenciado, por c;ualqucr elo povo, 
ou e.x-o{{ido, pelo Procurador Geral da 
Ftcpublica. 
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§ 2. o Na revisão não pódem ser aggra
vaclas as penas da sentença revista. 

~ 3.0 As disposiç1ões do presente artigo 
são PxLensivas aos procp;;sos militare~. 

Art. 82. Os ,funccionarios publicas são 
estrictaJTtente responsaveis pelos abusos 
e omissões em que incorrerem no exer
cício de seus cargos, assim como pela 
indulgencia ou negligencia , em não res
ponsabilizarem effectivamente os seus 
subalternos. 

Paragrapho unico. O funcci'onario 
publico obrigar-se-á por compromisso 
formal, no aetrl da posse, ao desempenho 
elos seus deveres legaes. 

Art. 83. Continuam em vigor, em
quanto não revogadas, as leis do anLigo 
regimen, no que explícita ou implicita
mente não fôr contrario ao systema de 
g·ovcrno firmado pela Constituiç,ão e aos 
princípios nella consagrados. 

Art. 84. O Governo da União afiança 
o pagamento da divida publica interna e 
externa. 

Art. 85. Os officiaes do quadro e das 
classes anncxas da Armada terão as 
mesmas patentes c vantagens que os do 
Exercito nos cargos de categoria cor
respondente. 

Art. 86. Todo o brasileiro é obrigado 
ao serviço militar, em defesa da Patria 
e da Constituição, na fórma elas leis fe
deraes. 
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Art. 87. O Exercito Federal compor
se-á de contingentes que os E:stados e o 
Districto Federal são obrigados a for
necer, constituídos ele conJormidade com 
a lei annua de fixação de forças. 

§ 1. • Uma lei federal determinará a 
organi:mção geral do Exercito, de accôr
clo com o n. 18 do art. 34. 

§ 2." A União se encarregará da in
strncção militar dos corpos e armas e da 
instrucção militar superior. 

§ 3." Fica abolido o recrutamento mi
litar forçado. 

§ 4. • O Exercito e a Armada compor
se-ão pelo voluntariado sem premio, e 
em falta deste pelo sorteio, préviamente 
organizado. 

Concorrem para o pessoal da Armada 
a Escola Naval, as de Aprendizes Mari
nheiros e a marinha mercante, mediante 
sorteio. 

Art. 88. Os Estados Unidos do Brasil, 
em caso algum, se empenharão em guer
ra de conquista, directa ou indirecta
mente, por si ou em alliança com outra 
nação. 

Art. 89. E' institui do um Tribunal de 
Contas para liquidar as contas da receita 
c despesa e verificar a sua legalidade, 
an tos de serem prestadas ao Congresso. 

Os membros deste Tribunal serão no
meados pelo Presidente da Republica, 
com approvação do Senado, e sómentc 
perderão os seus logares por sentença. 
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Art. 90. A Constituição poderá ser re
formada, por iniciativa elo Congresso Na
cional ou ,elas Assembléa elos Estados. 

§ 1." Considerar-se-á proposta a re
forma, quando, sendo apresentada por 
uma quarta P:arte, pelo menos, elos 
membros ele qualquer elas Camaras do 
Congresso Nacional, fôr acceita, em tre:3 
discussões, por dois terços dos votos 
numa e noutra Camara, ou quando fôr 
solicitada por dois terços elos Estados, 
no decurso ele um anno, representado 
cada •E:stado pela maioria de votos de 
sua Assembléa. 

§ 2. o Essa proposta dar-se-á por ap
provada, se no anno seguinte o fôr, me
diante tres discussões, por maioria de 
dois terços dos votos nas duas Camaras 
do Congr_esso. 

§ 3. o A proposta approvada publicar
se-á com as assignaturas dos Presi
dentes e Secretarias das duas Camaras, 
e incorporar-se-á á Constituição como 
parte integrante de !la. 

§ 4. o Não poderão ser admittidos 
como objecto de deliberação no Con
gresso, projectos tendentes a abolir a 
fórma republicana federativa ou a 
egualclade da representação dos Estados, 
no Senado. 

Art. 91. Approvada esta Constituição, 
será el!a promulgada pela Mesa do !Con
gresso e assignada pelos membros deste. 
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DISPOSIÇõES TRANSITORIAS 

Art. 1." Promulgada esta Constiluiç5.l', 
o Congresso, reunido em as<embléa ge
ral, elegerá em seguida, por maioria ab
soluta de votos, na primeira votação, e, 
se nenhum candidato a obtiver, por 
maioria relativa na segunda, o Presi
dente c o Vice-Presidente dos Estados 
Unidos do Brasil. 

§ 1." Essa eleição será feita em dois 
escrutinios distinctos, para o Presidente 
e o Vice-Presidente respectivamente, re
cebendo.,.se e apurando-se em primeiro 
Jogar as cedulas para Presidente e p<o
cedendo-se em seguida do mesmo modo 
para o Vice-Presidente. 

§ 2." O Presidente e o Vice-PresidenfA. 
eleitos na fórma deste artigo, occuparão 
a Peesidencia e a Vice-Presidente da 
Republica durante o primeiro periodo 
presidencial. · 

§ 3." Para essa eleição não haverá in
compatibiliclades. 

§ !1." Concluída ella, o Congresso dará 
por terminada a sua missão constituinte, 
c, separando-se em Camara e Senado, en
cetará o exercício de suas funcr;õcs nor-· 
maes a 15 de junho do corrente anno, 
não podendo em hypothese alguma ser 
dissolvido. 

§ 5." No primeiro anno da primeira le
gislatura, logo nos trabalhos prcpaeato
rios, discriminará o Senado o primeiro e 

http:cebenclo.,.se
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segundo terço de seus membros, cujo 
rpandato ha de cessar no term::> do pri
meiro o elo segundo trionnios. 

§ 6.0 Essa discriminação offectuar-se-a 
em tres listas, correspondentes aos tres 
terços, graduando-se os Senadores de 
cada Estado e os do Districto Federal 
pela ordem de sua votação respectiva, do 
modo que se distribua ao terço do ulti
mo triennio o primeiro votado no Dis
tricto Federal e em cada um dos Esta
dos, e aos dois terços seguintes os outro-> 
dois nomes na escala dos suffragios ob
tidos. 

§ 7." Em caso de empate, considerar
se-ão favorecidos os mais velhos, decL 
dindo-se por sorteio, quando a edade fôr 
ogual. 

Art. 2.0 O Estado que até o fim do 
anuo de 1892 não houver decretado a sua 
Constituição, será submettido, por actll 
do Congresso. á de um dos outros, que 
mais conveniente a essa adaptação pare
cor; até que o Estado sujeito a esse re
gimen a reforme, pelo processo nella de
:erminado. 

Art. 3." A' proporção que os Estados 
se forem organizando, o Governo Federal 
ent.regar-lhes-á a administração dos ser
viços, que, pela ·Constituição, lhes com
petirem, e liquidará a responsabilidade 
da administração federal no tocante a 
ossos serviços e ao pagamento do pessoal 
respectiYo. 
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Art. 4.• Emquanto os Estados se oc
cuparem em regularizar as despesas, du
rante o período de organizacão dos seu,; 
serviços, o Governo Federal abrir-lhes-á 
para esse fim creditas especiaes, segun. 
do as condições estabelecidas por lei. 

Art. 5.• Nos Estados que se forem or
ganizando, · enLrará em vigor a classifi
cação das rendas estabelecidas na Con
stituição. 

Art. 6.• Nas primeiras nomeações para 
a magistratura federal e para a dos Es
tados serão preferidos os juizes de di
reito e os desembargadores de · mais 
nota. · 

Os que não forem admittidos na nova 
organização judiciaria, e tiverem mais 
de 30 annos de exercício, serão aposen~ 
tados cvm todos os seus vencimentos. 

Os que tiverem menos de 30 annos de 
exercício continuarão a perceber seUi:l 
ordenados, ató que sejam aproveitados 
ou aposentados com ordenado correspon
dente ao tempo de exer·cic!-::>. 

As despesas com os magistrados apo
sentados ou postos em disponibilidade 
serão pagas pelo Governo Federal. 

Art. 7.• E' concedida a D. Pedro da 
Alcantara, ex-Imperador do Brasil, uma 
pensão que, a contar de 15 de novembro 
de 1889, .garanta-lhe, por todo o tempo 
de sua vida, sul;lsistencia decente. O 
Congresso ordinario, em sua primeira 
reunião, fixará o quantum desta pensão, 
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Art. 8." O Governo Federal adquirirá 
para a Nação a casa em que falleceu o 
Dr. Benjamin Constant Botelho de Ma
galhães c nella mandará collocar uma 
lapide em homenagem .á memoria do 
grande paJ,riota - o Fundador da Re
publica. 

Paragrapho uni co. A vi uva do mesmo 
Dr. Benjamin Constant terá, emquanto 
viver, o usofructo da casa mencionada. 

Mandamos, portanto, a todas as auto
ridades, a quem o conhecimento e exe
cução desta Constituição pertencerem, 
que a executem e façam executar e ob
servar fiel e inteiramente como nella se 
contém. 

Publique-se e cumprá-sc em todo Q 
territorio da Nação. 

Sala das sessões do Congresso Nacional 
Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro, 
em vinte e quatro de fevereiro de mil 
e oitocentos e noventa e um, terceiro da 
Republica. 

Prudente José de Momes. Barros, Pre
sidente do Congresso, Senador pelo Es
tado de S. Paulo. 

Antonio Euzebio Gonçalves de Almei
da, Vice-Presidente do Congresso, Depu
tado pelo Estado da Bahia. . 

Dr. João da Matta Machado, i• Secre
tario, Deputado pelo Estado de Minas 
Gcraes. 

Dr. José Paes de Carvalho, 2" Secre
tario, Senador pelo Estado do Pará. 



Tenente-coronel João Soares Neiva, 
3° Secretario, Senador pelo Estado da 
Parahyba. 

Eduardo Mendes Gonçalves, 4o Secre
tario, Deputado pelo Estado do Paraná. 

1Vanoel Francisco Machado, Senador 
Del o Estado do Amazonas. 
• Joaquim Lcoviaildo de Souza Coelho, 
idem. 

Joaquim José Paes da Silva Sarmento, 
idem. 

Mannel Ianacio Bel{orcl Vieira. Depu
tado, idem. 

Jlfrmoel Uehôn Rodriaues, idem. 
Manoel de Mello C. Barata, Senador 

pelo Estado do Pará. 
Antonio Nicoláo Monteiro Baena, idem. 
Arthu1' Indio do Brazil e Silva, Depu-· 

tado, idem. 
Jnnocencio Serzedello Corrêa, idem. 
Raymundo Nina Ribeü·o, idem. 
Dr. José Ferreira Cantão, idem. 
·Dr. Pedro Leite Chermont, idem. 
Dr. José Teixeim da Matta Bacellar, 

idem. 
Lau!'o Sod!'é, idem. 
João Pedro Bel{m·t Vieira, Senador 

pelo Estado do Maranhão. . 
F1·ancisco Manoel .da Cunha Junior, 

idem. 
José. Secundino Lopes Gomensoro, 

idem. 
Manoel Bernardino da Costa Rod1·iaues, 

Deputado pelo Estado do l\laranhão. 



-225-

Casemiro Dias Vieira Junim·, Deputado 
pelo Estado do Maranhão. 

Hem·ique Alves de Carvalho, idem. 
Dr. Joaquim Antonio da Cruz, Senador 

pelo Estado do Piauhy. 
Theodoro Alves Pacheco, idem. 
Eliseu de Sguza Martins, idem. 
Dr. An{risio Fialho, Deputado pel0 

Piauhy. 
Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, 

idem. 
Nelson de VasGoncellos de Alm,e,ida, 

idem. 
Coronel Firmino Pires Ferreira, idem. 
Joaquim, de Oliveira Catunda, Senador 

pelo Ceará. 
ManGel Bezerra de Albuquerque Ju

nior, idem. 
Theodureto Carlos de Faria :Souto, 

idem. 
Ãlexandre José Bm•bosa Lima, Depu-

tado pelo 1Ceará. 
José Freire Beze1·ril Fontenelle idem. 
João Lopes Ferreira Filho, idem. 
Justiniano de Serpa, idem. 
Dr. José Avelino Gurael do Amaral, 

idem. 
Capitão José Bevilaqua, idem. 
Gonçalo de Lagos Fernandes Bastos, 

idem. 
Manoel Coelho Bastos do Nascimento, 

idem. 
15 
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José Bernardo de Medeiros, Senador 
pelo Estado do Rio Grande do Norte. · 

José Pedro de Oliveira Galvão, idem. 
Amaro Cavalcanti, idem. 
Almino Alvares Affonso (pro vita ci

rütm 1n~oque uni versa Republica), Depu
lado pelo Rio Grande do Norte. 

Pedro Velho de Albuquerque Mara-
nhão, idem. 

11liauel Joaquim Almeida Castro, idem. 
Antonio de A'morim Garcia, idem. 
José de Almeida Barreto, Senador pela 

Parahyba. 
Firmino Gomes da Silveira, idem. 
Epitacio da Silva Pessôa, Deputado 

pela Parahyba. 
Ped1'0 Americo de Fiauei1·edo, idem. 
An lonio J oaquirn do .Couto Carta:Do, 

idem. 
João Baptista de Sá Andrade, idem. 
Primeiro tenente João da Silva Re

tumba. idem. 
Dr. José ll1]gino Duarte Pereira, Se

nador por Pernambuco. 
José Simeão de Oliveira, idem. 
José Nicoláo TG'lentino de Carvalho, 

Depu lado por Pernambuco. 
Dr. Francisco ele Assis Rosa e Silva, 

idem. . 
João Rarbalho Uchôa Cavalcanti, idem. 
Antonio Gonçalves Fer·reira, idem. 
Joaquim José de Almeida Pernambuco, 

idem. 
J otw Juvencio Fe1·reira de Aguiar, 

idem. 
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André Cavalcanti de Albuquerque, 
Deputado pelo Estado de Pernambuco. 

Raymundo Carneiro de Souza Bandeira, 
idem. 

Annibal Palcão, idem. 
A. A., Pereira de Lyra, idem. 
José Vicente 1liei1'a de Vasconcellos, 

idem. 
João de Siqueira Cava.lcanti, idem. 
Dr. JG'ão Vieira de Araujo, idem. 
Luiz de Andrade, idem. 
Vicente Antonio do Espírito Santo, 

idem. 
Bellarmino Carneiro, idem. 
Floriano Peixoto, Senador por Alagõas. 
Ped1·o Pau li no da Fonseca, idem. 
Cassiano Candido Tavares Bastos, 

idem. 
Theophilo Fernandes dos Santos, Depu

tado por Alagôas. 
Joaquim Pontes de Miranda, idem. 
Francisco de Paula Leite Oiticica, 

idem. · 
Gabino Bezouro, idem. 
Manoel da Silva Rosa Junior, Senador 

por Sergipe. 
Ivo do Prado Montes Pites da Franca, 

Deputado por Sergipe .. 
Manoel Presciliano de Oliveira Valla-

dão, idem . 
Dr. Felisbello Firmo de Oliveira Frei-

1'e, idem. 
ViratMo C. Damazio, Senador pela 

Bahia. 
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Ruy Barbosa, Senador pelo Estado da 
Bahia. 

José Augusto de Freitas, Deputado 
pelo Estado da Bahia. 

Fmncisco de Paula A1'(Jnllo, idem. 
J oaqnim I anacio Tosta, idem. 
Dr. José Joaquim Seabra, idem. 
Dr. Aristides Cesar Spinola Zama, 

idem. 
Dr. Arthnr Cesar Rios, idem. 
Garcia Dias Pires de Carvalho e Al"· 

buqtte?·que, idem. . 
M arcolino de !J1 aura e Albuquerque, 

idem. 
IDr. Fmncisco dos Santos Pereira, 

idem. 
Custodio José de Mello, idem. 
Dr. Francisco de Paula Oliveira Gui. 

marães, idem. 
Aristides A. Milton, idem. 
Amphiloquio Botelho Frei1·e de Car-

valhO, idem. 
Francisco Maria Sodré Pereim, idem. 
Dionisio E. de Castro Cerqueira, idem. 
Leovigildo do Ypiran(Ja Amorim Fil-

aueiras, idem. 
Capitão de Mar e Guerra Barão de São 

Marcos, idem. 
Barão de Villa Viçosa, idem. 
Sebastião Ltmdulpho da Rocha Me

drado, idem. 
Fmncisco l'?·isco de Souza Paraíso, 

idem. 
Domingos Vicente Gonçalves de Sou

za, Senador pelo Espírito Santo. 
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Gil Diniz Goula1·t, Deputado pelo Es
tado do Espirito Santo. 

José Cesario de Miranda Monteiro de 
Barros, idem. 

José de Mello Carvalho Muniz Freire, 
idem. 

Antonio Borges de Athayde Junior, 
idem. 

Dr. João Baptista Lape1·, Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

Braz Carneiro Nogueira da Gama, 
idem. 

Francisco Victm· da Fonseca e Silva, 
Deputado pelo Estado do Rio de Ja
neiro. 

Jo'io Severiano da Fonseca Hermes, 
idem. . 

Nilo Peçanha, idem. 
iDr. Urbano Marcondes dos Santos Ma

chado, idem. 
Contra-Almirânte Dionysio Manhães 

Bm•1·eto, idem. 
Cyrillo de Lemos Nunes Fagundes, 

idem. 
Dr. Augusto de Oliveira Pinto, idem. 
José Gonçalves Viriato de Medeiros, 

idem. 
Joaquim José de Souza Breves, idem. 
Virailio de Andrade Pessoa, i riem. 
Cm·los Antonio de França Carvalho, 

idem. 
João Baptista da Motta, idem. 
Luiz Carlos Frtes da Cruz, idem. 
Alcindo Guanabara. idem. 
Erico Marinho da Gama Coelho, idem. 
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Eduardo \Vandenlrúll>, Senador pela 
Capital Federal. 

Dr. João Sevel'iano dn Fonseca. idem. 
Joaquim Saldan!C'a Marinho, idem. 
João Baptista Sampaio Ferraz, Depu-

Lado pela Capital Fede1 ai. 
Lopes Trovão, idem. 
Alfredo Ernesto Jacques Ouriqu~. 

idem. 
Aristides da Silveim Lr,bo, idem. 
F. P. !Jfayrinli:, idem. 
Dr. Francisco Furquim \Verneck de 

Almeida, idem. 
Domingos Jesnino de Albuquerque Ju-

nior, idem. 
Thomaz Delphino. idem. 
José Auausto Vinhaes, idem. 
Americo Lobo Leite Pereira, Senador 

pelo Estado de Minas Geraes. 
Antonio Olyntho dos Santos Pires, 

Deputado por Minas Geraes. 
Dr. Pacifico Gonçalves ela Silva Mas

carenhas, idem. 
Gabriel de Paula Almeida Magalhães, 

idem. 
João das Chaaas Lobato, idem. 
Antonio J acob da Paixão, idem. 
Alexandre Stockler Pinto de Menezes, 

idem. 
Ji'mncisco Luiz da Veiaa, idem. 
Dr. José CaÍ1dido ela Costa Senna, idem. 
Antonio Affonso Lamounier Godofre-

do, idem. 
Alraro A. de Andrade Botelho, idem. 
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Felicimio Auausto de Oliveira Penna, 
Deputado pelo Eslado ele Minas Geraes. 

Polycarpo Rodrigues Viotti, idem. 
Antonio Dutra Nicacio, idem. 
Francisco Co1·rêa Ferreira Rabello, 

idem. 
Manoel Fulgencio 4.-lves Pereira, idem. 
Astolpho Pio da Silva Pinto, idem. 
Aristides de Arau.io Maia, idem. 
Joaquim Gonçalves Ramos Filh·J, 

idem. 
Carlos Justiniano ·das Chagas, idem. 
Constantino Luiz Palleta, idem. 
Dr. João Antonio de Avellm·, idem. 
José Joaquim Ferreira Rabello, iclem. 
Francisco Alvaro Bueno de Paiva, 

idem. 
Dr. José Carlos Ferreim Pires, idem~ 
Manoel Ferraz de Campos Salles, Sa

nador pelo Estado de S. Paulo. 
Francisco Glycerio, Deputado pelo 

Eslado de S. Paulo. 
Manoel de Moraes Bar1•os, idem. 
J oaquirn Lopes Chaves, idem. 
Domingos Corrêa de Moraes, idem. 
Dr .. Thomaz Carvalhal, idem. 
Joaquim de Souza Mw·sa, idem. 
Rodolpho N. da Rocha Miranda, idem. 
Paulino Carlos de Ar1'uda Botelho, 

idem. 
Angelo Gomes Pinheiro Machad.'l, 

idem.· 
Antonio José da Costa Junior, idem. 
Fmnc-isco de Paula Rodrigues Alves, 

idem. 
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Alfredo Ellis, Deputado pelo Estado de 
São Paulo. 

A.ntonio MoreiTa ela Silva, idem. 
José Luiz de AlmeicJa N ooueira, idem. 
José Joaquim de Souza, Senador por 

Goyaz. 
Antonio Amaro da Silva Canedo, idem. 
Antonio da Silva Paranhos, idem. 
Sebastião Fleury Curada, Deputado por 

Goyaz. 
José Leopoldo de Bulhões Jardim, idem. 
Joaqttim Xavier Gu'imarães Natal, idem. 
Aquilino do Amaral, SenadDr por Matto 

Grosso. 
Joaquim Duarte Murtinho, idem. 
Dr. Antonio Pinhei1'0 Guedes, idem. 
Antonio Francisco de Azeredo, Depu-

tado pelo Estado ele Matto Grosso. 
Caetano Manoel de Faria e Albuquer

que, idem. 
Ubaldino do Amaral Fontoura, Sena

dor pelo Paraná. 
José Pereira dos Santos Andrade, 

idem. 
Bellm·mino Augu'sto de Mendonça 

Lobo, Deputado pelo mesmo Estado~ · 
Marciano Augusto Botelho de Maga

lhães, idem. 
Fernando Machado de Simas, idem. 
Antonio Justfniano Esteves Junior, 

Senador por S:>.nta Catharina. 
Dr. Luiz Del(ino dos Santos, idem. 
Lauro Severiano Müller, Deputado por 

3anta Cathar~na. 
Carlos Aucusto de Campos, idem. 
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Feli1Jpe Schimült, Deputado por Santa 
Catharina. 

Dr. José Gandido de Lacerda Couti
nho, idem. 

Ramiro Fortes de Barcellos, Senador 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Julio Anacleto Falcão da Frota, idem. 
José Gomes Pinheiro Machado, idem. 
Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro, 

Deputado pelo Rio Grande do Sul. 
Joaquim Pereira da Co.~ta, idem. 
Antão Gonçalves de Fada, idem. 
Julio de Castahos, idem. 
Antonio Augusto Bm·aes de Medeiros, 

idem. 
Alcides de Mendonça Lima, idem. 
J. F. de Assis Brasil, idem. 
Thomaz Thornpson Flores, idem. 
Joaquim Francisco de Abreu, idem. 
Homero Baptista, idem. 
Manoel Luiz da Rocha Osorio, idem. 
Alexandre Cassiano do Nascimento, 

idem. 
Fernando Abbott, idem. 
Demet1·io Nunes Ribeiro, idem. 
Antonio Adolpho da Fontoura 111~:<ana 

Ban·eto, idem. 
Antonio Gonçalves Chaves, Deputado 

por Minas Gcraes. 
José Cesario de Faria Alvim, Senador 

por Minas Geraes. · 
João Pinheiro_ da Silva, Deputado por 

Minas Geraes. 



- 234 -· 

Francisco de Paula Amaral, Deputado 
por Minas Geraes. 

Dr. Thomaz llodt•íaues da Cruz, Se
nador por Sergipe. 

DI'. Frederico Attausto Boi•ges, Depu
lado pelo Ceará. 

Adolpho Affonso da Silva Go1•do, 
Deputado por S. Paulo. 

Domingos José da Rocha, ;Dep·utado 
po1· Minas Geraes. 

João Luiz de Campos, idem. 
Frederico Guilherme de Souza Ser

rano, Senador por Pernambuco. 
Eu, Dr. João da MatLa :VJacl1ado,: 1• 

Secretario do Congresso Nacional Con
stituinte, subscrevo c assigno. 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 
1891. Dr. João da i'vlatta Machado. 

Palacio do Senado Federal, na cidade 
do Rio de Janeiro, aos seis dias do mez 
ele setembro do anno de mil novecentos 
e vinte e seis, trigesimo oitavo da Repu
blíca. 

Estacio de Alb·uquerque CoimtJra, 
Presidente do Senado. 

Manoel Joaquim. de lllendonça Mar•-. 
tins, 1• Secretario do Serrado. 

Silverio José 1\'ery, 2• Secretario dô 
Senado. 

José J oaqn'im Pere·im Lobo, 3" Secre
tario do Senado. 

A(fon;w Alves de Camm'(JO, 4" Secre
tario do Senado. 

http:Affon.rn
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Arnol{o Rodrigues de Azevedo, Pre
sidente da Camara dos Deputados. 

Raul de Noronha Sâ, 1 o Secretario da 
Camara dos Deputados. 

Ranulpho Bocayuva Cunha, 2o Secre
t:uio da Camara dos Deputa,dos. 

Domingos Quad1'0S Barbosa Alvares, 
3° Secretario da Cama r a dos Deputados. 

Antonio Baptista Bittencourt, 4° Se
cretario da Camara dos Deputados. 



DECRETO r:!. 27 -DE 7 DE JANEIRO 
DE 1892 

Regula o processo e julgamento do Presi
dente da Republica e dos Ministros de 
Estado nos crimes communs. 

O Vice-Presidente da Republica dos 
Estados Unidos do Srasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu promulgo a lei seguin1 e: 

Do processo e julgamento do Presidente 
da Republica 

DISPOSIÇ,\0 PRELIMINAR 

Art. ·1." O Presidente da Republica 
será submettrdo a processo e a .iulga~ 
mento, depois que a Camara dos Depu·· 
tados declarar procedente a accusacão, 
perante o Supremo 'rribunal Federal no~ 
crimes comrrmns, e nos de re~ponsabili
dade P·(lrante o Senado que, neste caso, 
sel'á presidido pelo presidente daquelle 
t.ribnnal. (Arls. 53 c 33, s 1 •, da Consti
tuição.) 
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CAPITULO I 

DA DENUNCIA E DEC..'\ETO DA ACCUSAÇÃO 

Art. 2.•- E' permlttido a todo cidadão 
denunciar o Presidente da Republica 
perante a Camara dos Deputadoa, pelod 
crimes communs ou de responsabilidade. 

As commissões da Camara deverão 
denunciar os deliclos· de que tiverem 
conhecimento pelo exame de quaesquer 
negocias; as do Senado, por intermedio 
ela Mesa deste, r.emetterão os papeis, em 
original ou por cópia, á Camara do:> 
neputados, para proceder de accordo com 
os arts. 5• e seguir,tes. 

Art. 3.•- O processo de que trata esta 
lei só poderá ser intentado durante o 
período presidencial, e cessará quando o 
Presidente, por qualquer motivo, deixar 
definitivamente o exercício do cargo. 

Art. 4." A denuncia deverá ser assi
gnada pelo denunciante e acompanhada 
dos documentos que façam acr~ditar a 
existencia do delicto, ou de uma decla
ração concludente da impossibilidade de 
apresentai-os. 

Art. 5.0- A Camara dos Deputados 
elegerá uma commissão de nove merr.bro<> 
para examinar a demrncia. 

Esta commissão, dentro de oito dias. 
omitlirá parecer sobre si deve ou não a 
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denuncia ~er julgada objeclo de delibe
ração, podendo para .este fim promover 
as diligencias que entender necessarias. 

Art. (i."- O parecer, depois de publi-
0'1.do e distrílmidu com antecedcncia de 
48 horas, pelo menos, será submettido a 
uma só disc.ussão. 

Art. 7.• -Si a Camara .iulgar que a 
denuncia é objeclo de deiibL•ração, remel-· 
terú c0pia de tudo ao denunciado para 
responder por cscripto, no prazo de 15 
dias, que poderá ser prorogado a reque·· 
rimento do mesmo denunciado. 
· Art. s.•- Findo este prazo, voltarão o~ 
papeis, com a resposta ou sem ella, a ser 
examinados p·ela commissão que, depois 
de ouvir as testemunhas de :unhas as 
partes e empregar todos os meios para 
o esclarecimento da verdade, interporá 
o seu parecer sobre a procedencia ou 
improcedencia da aocusação. 

Art. 9.0
- O denunciado poderá assistir 

pessoalmente, ou por procurador, a todo'> 
os aclos ou diligeneias de que lrn.ta o 
artigo anterior, devendo para isso ser 
convidado pela commissão, e poderá 
igualmente contestar as testemunhas ~ 
requer01· que ellas sejam reperguntada!:l 
ou acareadas. 

Art. 10. O parecer a que se refere 
o art. s•, depois de publicado ou distri
buído na fórma do art. ô", será submet
tido a duas discussões com o i·ntervallo 
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de quatro dias, depois do que a Camara 
decidirá si tem logar ou não a accusa
ção, e, decidindo pela affirmativa, a 
decroiaeá nestes termos: 

A Camara dos Deputados decreta a 
accusação contra o Presidente da Repu
blica F ... e a envia ao Senado (ou ao 
Supremo Tribunal Federal) com todos 
os documentos relativos para s·e proceder, 
na fórma ela Co-nstituição e da lei. 

Art. 11.- Si o accusado estiver na .Ca-· 
pita! Federal, o decreto de accusação, 
assign.aclo pela Mesa ela .Camara; lhe será 
immediatamentc intimado pelo 1• Secre
tario. 

No caso de ausencia, o presidente da 
Camara commeUerá a intimação ao juiz 
seccional qu-e tiver jtlrisdicção no logar· 
onde se achar o accusado. 

Al'l. 12. -üs cffeitos do decreto· de 
accusação principiam elo dia ela inti., 
mação c são os seguintes: 

1 •, ficar o accusado suspenso do exer
cício de suas funcções até sentença final; 
2•, ficar sujeito á accusação criminal; 
3", suspender-se-lhe metade elo subsidio 
ou perdel-o effectivamente, si não for 
afinal absolvido. 

Art. 13.-A Camara nomeará uma 
commissão de tres membros para pro
duzir a accusação do Senado. 
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GAPIT.ULO II 

DO PROCESSO, DA ACCUSAÇÃO E .DA SENTE~ÇA 

Art. 111.- Nos crimes de responsabi
~idade do Presidente da Republica são 
ju~es todos os senadores. 

Exceptuam-se: 
1 o, os que tiverem parentesco com o 

accusado em linha recta, ascendente ou 
descendente, ou for svgro ou genro do 
mesmo; em linha co !lateral, os irmãos, 
cunhados, emquanto durar o cunhadio, 
e os primos co-irmãos; 

2°, os que, como testemunhas do pro
cesso, tiverem deposto de sciencia pro
pria. 

Art. 15. Estes impedimentos poderão 
ser allegados tanto pelo accusado, seus 
advogados, e pela commissão accusadora. 
como pelos senadores que se julgarem 
impedidos. . 

Art. 16.- Recebido no Senado o de
ereto de accusação, com o processo en
viado pela Can~ara dos Deputados e 
apresentado o libello pela commissão 
accusadora, remetterá o presidente cópia 
de tudo ao accusado e que na mesma 
occasião, nos termos do art. 11, será no
tificaclo para comparecer em dia certo 
perante o Senado. 

Paragrapho unico. Ao presidente do 
Supremo Tribunal Federal se enviará o 

16 
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processo em original e se communicar:i 
o dia dPsignado para o Julgamento. 

Art. 17.- O accusado comparecerá por 
si os seus advogados, depois de haver 
communicado :i commissão accusadora, 
com 24 horas de antecedencia. o rol das 
testemunhas que hC'uver de produzir. 

Ar L 18.- Entre a notificação do com
parecimento do accusado mediará, pelo 
menos, o espaço de oito dias. 

Art. 19.- No caso de revelia, marcará 
o presidente novo dia para o julgamento 
e nomeará para a defesa do accusado um 
advogado a quem se facullará o exame 
de todas as peças da accusação. 

Art. 20.- No dia aprazado para o jul
gamento, presente o accusado, seus advo
gados ou o defensor nomeado á sua 
revelia e a commissão accusadora, o 
presidente, abrindo a sessãü, mandará 
ler o processo preparatorio, o libello e 
os artigos de defesa; e em seguida in
quirirá as testemunhas, que deverão 
depor rmblicamente e fóra da presença 
umas das outras. 

Art. 21.- Qualquer membro da com
missão accusadora ou do Senado, e bem 
assim o accns::tdo ou seus advogados. 
poderão exigir qne se façam ás teste
munhas as perguntas que julgarem ne
cessarias. 

Paragrapho uni co. A commissão ac
cusadora e o accusado ou seus advogados 
poderão: 

http:18.-Ent.re
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1 •, contestar e arguir as testemunhas, 
sem, comtudo, interrompel-as; 

2•, requerer acareação de testemunhas. 
Art. 22.- Haverá debate verbal, entre 

a commissão accusadora e o accusado ou 
seus advogados, findo o qual e retiradas 
as partes, se abrirá discussão sobre o 
objecto da accusação. 

Art. 23.- Encerrada esta. fará o pre
sidente um relataria resumido das provas 
e fundamentos da accusação e da defesa, 
e perguntará si o accusado commetteu 
o crime ou os crimes de que é arguido, 
e si o Tribunal o condemna á perda do 
c.argo. 

Art. 24.- Vencendo-se a condemnação 
nos termos do artigo precedente, pergun
tará o presidente si a pena de perda qo 
cargo deve ser aggravad~ com a inca
pacidade para exercer qualquer outro. 

Art. 25.- De accôrdo com a resoluçãl) 
do Senado, o presidente lavrará no pro
cesso a sentença, a qual deverá ser assi
gnada por todos os senadores que tiverem 
sido juizes, e transcripta na acta da 
sessão. -

Art. 26.- Si a sentença fôr absolutoria, 
ella produzirá immediatamente a re
habilitação do accusado, que voltará a 
occupar o seu .cargo e terá direito á 
metade do subsidio -que lhe fôra sus
penso. 

No caso de condemnat;ão, entende-se 
que o accusado fica destituído do cargo 
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de Presidente da Republica desde o mo
mento em que a sentença for proferida. 

Art. 27. As questões de que tratarr~ 
os arls. 23 c 21;, sómente serão vencidas 
em favor da accusação, quando em vota
ção nominal obtiverem dous tercos dos 
votos presentes. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 28.- No processo, em uma e outra 
Camara, escreverá um official da respe
diva secretaria, designado pelo presí-· 
dente. 

Art. 29. Quando forem precisas te~te-
munhas, a commissão summariarnente· 
ou as Camaras ·as farão notificar e as 
ordens para cornpelil-as serão mandadas 
executar por qualquer magistrado. 

Art. 30.-A sessão legislativa da Ca
mara ou do Senado será prorogada pelo 
tempo que for preciso, si no dia do en
cerramento não se achar concluído o pro
cesso ou o julgamento do Presidente da 
Republica. 

Art. 31.- Nos crimes communs. o Pre
sidente da Republica será julgado de 
accôrdo com o titulo 3", capitulo 39, dr, 
Regimento Interno do Supremo Tribunal, 
de 8 de agosto de i891. 

Art. 32.- Os ministros de estado. nos 
crimes communs ou de responsabilidade 
connexos com os do Presidente da RePJl
blica, serão processados e julgados pela 
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autoridade competente para o julgamento 
deste, não lhes podendo o Senado impOr, 
nos crimes de responsabilidade, outras 
penas mais que a perda do cargo e n 
incapacidade para exercer qualquer out.ro. 
sem prejuízo ela acção da justiça orcli
naria. 

Art. 33. -.Revogam-se as clispo.qir;õc-s 
em contrario. 

>Capital Federal, 8 ele jane.iro ele 1892, 
4• ela Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

José Hygino Duarte Pereira. 



DECRETO N. 30 - DE 8 DE JA::'\Eil\0 
DE 18!)2 

Pt"•Jmulga a iei sobt·e os crimes de responsa
bilidade do Presidente da Republií'a 

O \'ice-Presidente da Rcpublica dos 
Estados Unidos do Brasil: 

Fa,~o srrbrr que o Congresso l\acional 
decreta e cu promulgo a seguinte lei: 

Dos crimes de responsabilidade do Pre
sidente da Republica 

DJSPOSJCÕES PRELIMINARES 

Art. l.o- São crimes de re~ponsabili
fladc elo Presidente da Republica o~ que 
esta lei especifica. . 

Art. 2.0
- Esses crimes serão punidos 

com a perda do cargo sómente ou com 
esta pena c a incapacidade para exercer 
qualquer outro, impostas por sentenca do 
Senado, sem prejuízo da acção da justica 
ordir.aria, que· julgará o delinqucn!e se
gundo o direito processoal e criminal 
commum. 

Art. 3.0
- O Presidente da Rcpub'i·~a é 

lambem responsavcl por cumplicidade 
nos crimes de que trata esta lei, quando 
perpetrados por outrem. 
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CAPITULO I 

DOS CRIMES CONTRA A EXISTENCIA P0LITICA 
DA UNIÃO 

Art. 4." Tentar directamente e por 
factos subn:ettce a União ou algnm dos 
Estados que della fazem parte ao domínio 
estrangeiro, ou separar da União qual
quer I<;stado ou forças do territorio na
cional. 

Art. 5."- Entreter directa ou indirccta
mente inLellige<ncia com um governo es
trflngeiro para provocai-o ou instigai-o 
a fa~.er a guerra ou a commetter hosti
lidades contra a Republica; prometter
llle assisf.encia e fa·vor, ou dar-lhe qual
quer :mxilio nos pr.eparativos ou planos 
de guerra contra a Republiea. 

A1·t. 6.• Auxiliar alguma nação ini-
miga a fazer a. guerra ou a commetter. 
hostilidades contra· a Republira: 

1". fornecendo-lhe gente, armas, di
nheiro, munições ou embarcações; 

2", communicando-lhe o estado daf' for
ças, os m-eios de defes-a, recursos ou pla
nos da Republica ou dos seus alliarlos; 

a•. dando entrada € auxilio a f!spiões 
mandados a pesquizar os meios de defesa 
ou as operações da Republica ou dos sflus 
alliados; 

4°, favorecendo ou facilít-anrl() nor 
qualquer modo e intencionalmente as 
operações do inimigo. 
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Art. 7 .•-Entregar de facto ao inimigo 
interno ou exLerno qualquer porção do 
territorio da nepublica, ou que ella tenha 
0ccupado, ou quacsquer objeclos que llle 
pert;:)nçam <lU de que esteja de posse, 
tendo meios de defesa; ou não ·empr-egar 
contra o inimigo os meios de defesa que 
poderia ou deveria empr-egar. 

Art. 8."- Reyclar negocias politicos ou 
militares, que deYam ser mantidos· se
cretos, a bem ela defesa, ela scg·urança ex
terna ou elos interess·es ela nação. 

Art. 9."- Celebrar tratados, ajustes ou 
convenções que compromcttam a honra, 
a dignidade ou os intel'esses da nação. 

Art. '10. -'Decretar a guerra, salvo os 
casos de invasão ou aggrcssão ele nação 
est.rang·eira, ou faze.r a paz sem autori
zação do Congresso. 

Art. H. - Violar tratados legitima
mente feitos com as nações estrangeiras. 

-Art. 12.- Vio~ar a immunidacle elos 
embaixadores ou ministros estrangeiros. 

Art. 13.- Commetter actos de hostili
dade para com alguma nação estrangeira, 
que compromcttam a neutralidade ela 
Republica ou exponham a Republica ao 
perigo da guerra. 

CAPITUUOI II 

Art. 1 !1.- Tentar clirectamente e por 
factos: 

1", mudar por meios violentos a fórma 
do GoYerno F·ederal; 
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2", mudar no todo, ou em na ri c c pelos 
mesmo~ meios, a Consf.iluiçllo Federal 
ou a Constituição ele alguns dos Estados 
ela Umão. 

CAPITULO III 

DOS CRIMES CONTRA O LIVRE EXERCICIO DüS 
PODERES POLITICOS 

Art. 15.- Oppor-se directamente e por 
factos a que o Senado ou a Camara dos 
Deputados se reunam constHncional
mcnte; te-ntar directamente e vor factos 
dissolver o Congeesso ou alguma dP. suas 
Camara::; 

Ael. 16.- Entrat· tumultuariamente na 
recinto de alguma das Camaras do C:on
gresso; obrigar cada uma de lias a exercer 
ou a deixar ele exercer qualquer das suas 
funcçõcs consliLucionacs. ou a exercei-as 
ele certo modo. 

Art. 17. - Usar de violcncia ou de 
ameaças contra algum senaclot' ou depu
tado para arredai-o da Camara a que per
tence, ou para coagil-o no modo de exer
cer o seu mandato, ou pelo que tiver dito 
ou praticado no mesmo exercício. 

Art. 18. - Usar de violencia ou ele 
ameaças contra os agt'ntes do poder 
executivo para forçai-os a fazer dfl ma~ 
neira illegal um acto official, ou a deixar 



,.....,.. 251-

de fazer lcgalmcnlc um aclo offícial, ou 
a fazer como official um aclo para qnt~ 
não estejam autorizados. 

Art. 19.- ÜP!'>Or-se dircctamcntc c por 
factos ao livre exercício do poder .iudi
ciario da União; impedir ou obstai', por 
meios violentos, o effeito dos actos, man
dados ou sentenças que forem da compe~ 
tencia do mesma poder. 

ArL 20.- Usar de violencias ou amea
ças para eonstranger algum juiz ou jurad0 
a proferir ou deixar de proferir algum 
despaclw, sentença ou voto, ou a fazer 
ou deixar de .fazer qualquer acLo official. 

Art._ 21. Praticar contra qualquer do3 
poderes dos Estados da União ou conlra 
as administrações municipaes, ou contra 
IJidadãos investidos nas funcçues desse~ 
poderes ou administraçõe~, os cwimcs es
pecificados neste capitulo. 

Art. 22. -Intervir em negocias pe
culiares aos Estados, fóra dos casos ex
ceptuados no art. 6• da Constituição. 

Art. 23. Vilipendiar de publico as 
instituições ou alguma das instituições 
constitncionaes. · 

Art. 24. - Conspirar, concertando-58 
com uma ou mais pessoas, para a pra
tica dos crimes específicarlos nos capi
tulas 1 o e 2• e 'Dos arts. 15 e 16, ainda 
que o concerto não seja seguido de 
algum acto preparatorio. 
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CAPITULO IV 

DOS CIUMES CONTfiA O GOSO E EXEfiCICW 
U:GAJ, DOS DIREITOS POL!TlCOS OU INDI ~ 
VJDUAES 

Art. 25.- In:·pedir,. por violencias ou 
ameaças, que o eleitor exerça livremente 
o seU direito de voto; comprar votos on 
solicitai-os, usando de promessas ou 
abusando da influencia do cargo. 

Art. 26. - Impedir, por violencia':i, 
ameaças ou tumulto, que alguma mesa 
eleitor·al ou junta apuradora exerça 
livremente as suas funcções; violar o 
escrutínio ou inutilizar ou subtrahir li
vros c papeis referentes ao ,processo elei
toral. 

Art. 27.- Impedir que o povo se rcuna 
pacificamente nas praças publicas, ou 
em edifícios particulares, para exercer o 
direito de representar sobre os negocios 
publicos; perturbar a reunião, bem como 
dissolvcl-a fóra dos casos em que a lei 
o pcl'mitte ou sem as formalidades que 
a lei prescreve. 

Art. 28. - Tolher a liberdade de im
prensa, impedi-ndo· arbitrariamente i1 
publicação ou a circulação de jornaes ou 
ouLr·os escriptos impressos, ou attentando 
contra os redact.orcs ou contra os empre
gados ou o material das officinas typo
graphicas. 
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Arl. 29. - Impedir on pedurbar ille-· 
galmente as praLicas elo culto de qualquer 
confissão religiosa. 

Art. 30.- Privar illegalmente alguma 
pessoa de sua liberdade individual ou 
obrigar dolosamente alguem a fazer 0 
que a lei não manda ou a deixar de f~zei' 
o que a lei ,permilte. 

Art. 31.- Infringir as leis que garan
tem a inviolabilidade do domicilio, o se
gredo da corresponclencia ou a plenitud·3 
do direito de propriedade. 

Art. 32.- Tomm· ou autorizar medida;; 
de r·epressão dura·nte o estado de sitio, 
que excedam os limites 'estabelecidos no 
art. 80, § 2•, da Constituição. 

CAPITULO V 
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA 

DO PA!Z 

.Art. 33.- Suspender as garantias con
stituciona.es, achando-se reunido o Con
gresso, ou, na ausencia deste, não tendo 
havido cornmoção interna ou aggressão 
de nação estrangeira. 

Arl. 34.- Provocar algum crime por 
discursos proferidos publicamente ou por 
escriptos affixados ou postos em circula
ção. 

Art. 35.- Praticar ou concorrer .para 
que se pratiquem os ·crimes especificados 
no tit. z· da 2" parte, caps. z·, a•, 4• e 5" 
do Codig·o Criminal. 

http:stituciona.es
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Al'l. 3li.- Não dar as lWOviclcnciaii que 
couberem em suas attribuições para 
obstar a execução desses crimes ou da· 
quelle:=; a que se refere o art. 34 destà 
lei, Lendo conhecimento clelles. 

CAPITULO VI 

DOS CI1IMES CONTRA A PROBIDADE 
DA ADMINISTMÇÃO 

AI' L 37.- Expedi!' clecreLos, instrucções, 
regulamentos ou ordens, ou fazer requi· 
sições conll'arias ás disposições expressas 
ela Constituição ou da lei. 

A L" L. 38.- Deixar ele cumprir as dispo
sições expressas da Constituição ou da lei. 

Art. 3\1.- Não publicar ou retardar do-· 
losamenie a publicação das leis e resolu
ções elo Poder Legislativo. 

Art. 'JO.- Tolerar, dissimular ou en
cobl'ir os crimes dos seus subordinados, 
não procedendo Ot'l não mandando proce· 
der r,onl.ra elles. 

Art.. 1l.-Recusar as providencias dn 
sou officio que lhe forem requeridas por 
pessoa ou por autoridade publica ou çie· 
terminadas por lei, e nomeadamente as 
informa<:ões, esclarecimento.s, exhibição 
de peças ou documentos que uma ou ou· 
tra Camara do Congresso solicitar, não 
havendo segredo. 
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.\d. 12.- Usurpar alguma das atlri
bui~ões ele outro poder. 

Art. B.- Usar mal de sua autoridade, 
eornmetlcndo exeessos ou abusos não es
pecificados na lei, que tenham produzido 
clamno provado a algum particular ou ao 
Estado. 

Al't. H.- Recrbcr qualquer donativu 
ou acceilar promessas clirecta ou indire
clamenLr para praticar ou deixar de 
praticar algum neto elo officio, contra 
ou segundo a lei, bem como receber qual
qner recompensa por ter praticado ou 
deixado de praticar um neto official. 

Art. 45.- Deixar-se corromper pm· in
fluencia ou peclitorio ele outrem, para 
proceder contra os deveres do cargo. 

_.\,ri. 1ü.-Su!JOJ'Il:n' ou vciLu· a outrem 
para proceder contra o que deve no des
empenho de funcções publicas. 

Art. 47.-Exigir, para cumprir o seu 
dever; que alguem dê ou prometta; ou 
induzir alguem a dar ou a prometter gra
tificaç·ão; emolumento ou premio não de
terminado por lei c ainda que sr:ja 
para a Fazenda Publica . 
..,.. Art. /18. - Comprometter a 'honra e 
a dignidade do cargo por incontinencia 
pt.blica e escandalosa ou pelo vicio de 
.ioi-!'os pro h ibidos ou de embriaguez repe
tida, ou portando-se com inaptidão no
faria ou desídia habitual no desempenho 
ele suas funcções. 



CAPITULO VII 

11'·02 CR!l\11'8 CONTRA A GUARDA E EMPREGO 
üONSTITUCIONAL DOS DINHEIROS PUBLI
COS E CONTRA AS LEIS ORÇAMENTARIAS 

Art. -i9. - Dissipar ou gerir mal os 
bens da União: 

1•, ordenando despezas não autorizadas 
por lei ou contra a fórma ·ou antes do 
tempo determinado por lei; 

2", excedendo ou transportando illegal
mente as verbas do orcamento; 

3", abrindo creditas sem as formali
rlades ou fóra dos casos em que as leis 
os facultam; 

4•, celebrando contractos manifesta
mente lesivos; 

5", contrahindo empreslimos, emittindo 
apolíces, ou effectuando outras opera
ções de credito sem autorização do Poder 
Legisla ti v o; 

6•, alienando os immovcis nacionaes ou 
empenhando rendas publicas sem a 
mesma autorização; 

7•, apropriando-se, consumindo ou ex
traviando, ou consentindo ou concorrendo 
para que ouLrem se apropne, consuma ou 
extravie dinheiros ou valores pertencen
tes á Fazenda Publica; 

8•, negligenciando os meios ao seu ai..: 
rance para a conservação dos bens moveis 
ou immovcis, e arrecadação dos impostos 
e rendas da Nação. 
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Ar i.. 50.- Não prestar ao Con'greeso no 
prazo legal, as contas da receita ou des
peza de cada exercicio, devidamente pro
cessadas e doeumentadas. 

Art. 51.-- Não apresentar ao Congresso. 
no prazo legal, a proposta geral da lei 
do orçamento formulada e instruida de 
conformidade com a lei. 

Art. 52. - Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Capital Federal, 8 de janeiro de 1802. 
4° da Republiea. 

FLORTANO PETXOTO. 

José Fhmino Dum·te Pereira. 

11 -





DECRETO N. 2. 511 - DE 20 DE DE-

ZEMBRO DE 1911 

Regula a tomada de contas ao Governo 
pelo Congresso Nacional 

O Presidente da Republica dos Es
tados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Con~resso Nacitmal 
rlrcretou e eu sancciono a seguinte re~o
lução: 

Art. 1.0
- Para o fim do disposto n•l 

segunda parte do n. 1 do art. 3!! da Con
stituição, o Presidente da Republiea en
viara, annualmente, até o dia 15 de maio, 
as contas da gcsl ão financeira durante o 
penultimo excrcicio encerrado. 

~ 1.~ Estas conf.as serão formuladas 
pelo ministro da Fazenda, em face •los 
elementos que lhe proporcionem as contas 

. que forem organizadas nos tlernai..;; mt
nisterios c as que sobre a arrecadação 
da receita publica, sua rJistl'ihuiçao e 
applicaçfio forem fornecidas pelas esta
ções exar.toras e pagadoras. 

§ 2. o As tabellas que constil uem o qua
dro geral das çontas annuaes constar1í0 
de tantos artigos ou rubricas Qua 'ltas 
havia no orçamento de que se prestam 
contas, rie conformidade com os morklClo 
que o ministro da Fazenda fizer organi-

http:morfol'.lo
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zar, nos quaes Sel'Ü (l]J;ervado o preceito 
rlo ar L. ld da lei n. 38, de 1 de nuLubr•J 
ele 1834. 

§ 3." As contas f:omprehcnderfío, no seu 
drsenvolvimento, as seguintee tabc!las: 

I. Quanto á receita: 
a) impostos votados, taxas e contri

bui çõcs anecadarlas, renda patriomonia l 
r, industrial estimada c consignada ás 
dcspezas ela Republ ica; 

b) anecaclação rea li:r,ada nessas fontes 
de receita; 

c) .receita a arrecadar; 
d) direitos. impostos c quaesquer con

tribuições cuja colwanr:.a não tE>nha sldo 
autorizada pclo C:ongrc~so, e bem assim 
aqlll~llcs que tenham sido eobrar!os com 
f axas infflriores fÍS determinadas em lei, 
com indicação, em um e outro raso, do 
nome elos agentes responsaveis. 

n. Quanto á despeza: 
a) direitos creditorios reconhecidos 

contra o Thcsouro, tendo como funda
rnrnto serviços prestados. riurante o anno; 

b) pagamentos t'ealindos; 
c) dcsnezas por pagar. 
III. Em relação ás apArações da the-

souraria: 
a) os movimentos de fundos entre as 

estações riscaes e o Thcsouro, entre este 
e os estabelecimento bancarios ou estran.
gcirM e dr, uns e outros entre si e com 
os correspondentes no estrangeir:::; 
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b J emissão c resgate ele lef ras elo Tl!e
souro; 

c) saldos das operações ele credito: 
d) saldos ou de ficiencias da arrecada

ção, situação do activo e passivo da admi
nistração clns finanças e do estado da di
virJa flur-tmmlc no fim do anno finan .. 
cciro. 

§ q. o A conta rleve indicar, em tabella 
resumida, rom r,iarer.a c discriminação 
minueiosa: 

a) a situação do exercício encerrado: 
b) a situação provisoria do exercício 

corrente; 
c) o confronto da receita arrecadada 

com a clespcza pffectnada; 
d) creclif.os cxtmordinarios abertos no 

dr,curso elo exercício e elos que, abertos 
em exercir,io;< anteriores, nelle vigora
rem. 

§ 5. o As eontas serão, antes ele pre
sentes ao Congresso pam jul~amenlo, su
jeitas ao exame do Tt·ilmnal clc Contas. 
QUB emittirá parecer sobre a rr.gulari
darlc e exacf.idão das mesmas, assigna
lando si. na execução clo orçamento, agiu 
o Poder ExeculiYo com inteira observan
eia das autorizações legislativns e con
forme os preceilos da conlabilielade J1U
b!ica. 

:\ rt. z.o -- nccebirlfl a rxnosir,ão, a Mrsn 
da Camr1ra a enviar:í. immndiafamenfe ú 
Cnrnmissão de Tomaria rlr í:nnfas. pa1•a 
que institua quanto anf cs o cxme das 

http:credif.os
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contas do exercício e dê ~ou parecer fun
rlamentado, que deverá concluir por um 
projecto de lei approvando-as ou não. 

~ 1. o Nfio sendo approvadas as contas 
pelo Congresso, terá Jogar o processo de 
responsabilidade dé que trata o decreto 
n. 27, de 7 de janeiro de 1892. 

§ 2. o Além da exposição e documentos 
rme lhe forem annexos, a Commissão de 
'l'omada ele Contas requisitará do Tribu- · 
nal de Contas. do Thesonro Nacional, de 
rnmnsqurr repartições ou autoridades, as 
informacõPs c documentos que jul"'ar uB
ccssarios á. liquidacão das operações fi
nanceiras rlo exercício e exame dos ar.t.os 
rlo Pnr!Pr Executivo, no tocante á gestão 
rlos dinhrlircs, valore~ e bens pertencen
tes R União. 

ArL 3." Quando o Presidento da Re-
nuhlica usar da aUribuição que lhe con
fere o art. 2°. § s·. do derreto n. 3!12. rlc 8 
rlc outubro de 1896, o Tribunal de Con
f ns, procedendo ao registro sob protesto. 
rlará deste conhecimento ás Mesas daí' 
rlnas Casas do Congresso, dentro de 48 
horas. si estiver o ConA"resso funccio
nando. e nos primeiros 15 dias de sna 
1'rmnião, si o reaistro sob protesto se ve
rificai' no intervallo das sessões. 

Art. lt." Nenhuma despeza podilrá sor 
nrrlrmn<ia com o caracter de rPservfl para 
0 1'\ffcHo do art. 2°, ~ g•, do dflr.reto nu
mrro C\92. rle R rlr outnhro or. 1R9ô. f'Pm 
mw se.ia impulavel á verha orcamentaria 
qm~ expreEsamentc autorize a reserva. 



Art. 5:- Os conLractos celebrados pclêl 
Governo serão publicados no Dim·io Offi
cial, denLJ'O de 10 dias da sua assigmilura 
e no meRmo prazo remett.idos ao Tribunal 
de Contas, para o seu julgamento, que 
serú proferido dentro de 15 dias; findo 
ost.e prazo, sem ter llavillo julgamento, 
o contrac!o será tido como registrado 
para todos os effeitos. 

Si o Governo não fizer a remessa elo 
contracto ao tribunal, no referido PL'azo, 
o reproscntânte do Mínisterio Publico 
promove1·á o julgamento do contracto, 
em peticão instruída com o numero do 
Dim•io Of{iciat em que elle estiver pu
blicado. 

O Presidente ·da Republica poderá usar 
da attribuição que lhe conferP o art. 2", 
§ 3•, alinea 2•, do dcercto n. 392, de 8 de 
outubro de 1896, quando o tribunal re
cusar registro ao contracto, observados 
para a communicação ao Congresso os 
prazos já eftabelecidos em o art. 3•. 

Art. 6.• As fnncções de .iul,gamcnto 
no Tribunal de Contas serão separadas 
das do preparo do processo, ficando estas 
a cargo dos sub-directores, sob a ímmc
diata direcção do presidente: 

Art. 7.•- O substituLo do represen
tante do l\finisterio Publico exercerá as 
suas funcções cumulativamente com o 
mesmo. 

Art. 8.•- O presidente e os directores 
do Tribunal de Contas, assim corr.o o re
presentante do Ministerio Publico, terão 
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os mesmos vencimentos que os desem
bargadores da CôrLe de Appellação e o 
substituto do represenLante do Ministe
rio Publico os que a este presentemente 
competem. mantida, quanto ao presi
rlente, a disposição do § f3 do art. 2• da 
lei de 8 de outubro de 1896. 

Art. !J."- Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1911, 
Dn" da Tndcpendenr,ia e 23• da Republica. 

HERMES R. DA FoNSECA 

Francisco Antonio de Salles 

Rio de Janeiro - Imprensa Nacional - 1928 
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