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REGIMENTO INTERNO 

TITULO 1 

Djsposições preliminares 

CAPíTULO I 

DA SEDE 

Art. t.• A Câmara dos Deputados tem por sede o Palácio Tiradentes, 
na Capital da República (Art. 178, § 11'). 

Parágrafo único. Em caso de guerra, de comoção intestina, de calami-
dade pública, ou de ocorrência qne impossibilite. o seu funcionamento no Palácio 
Tiradentes, a Câmara poderá reunir-se evéntúalméfite em 'qualquer outro local. 
por determinação da Mesa, "ad-tef~rendum" da maioria ab:sál'uta. dos Deputados. 

CAPíTULO II 

DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS E ELEIÇÃO DA MESA 

Art. 2.0 No primeiro <ino de cad<i legislatura, logo dc'pois de finda a 
<mtcrior (art. 57 da Constituição Federal, combinado com o ·§ 1.0 do <1rt. 2. 0 

do Ato das Disposições Constitucion<iis Transitórias'), os candidatos diplo-
mados Deputados Feder;:;is rettJ1i1-..;-c-ão, c•n; ~cssão preparatória n<i sede da 
Câmcira, às 14 horcis do di<i 1'' de fevereiro (Art. 62, I). 

§ l.º Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente da Câmara, 
se reeleito Deputado, e, na falta dêste, sucessivamente, dentre os Deputados 
preséntes, o que haja exercido mélis recentemente, e cm caré1tcr efetivo, a pre-
sidência, a l." vice-presidência, a 2." vice-presidência e a l.ª secretaria. Né1 
falta de todos êstcs, a presidência será ocupada pelo Deputado mais idoso. 

§ 2° Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de 
preferência de Partidos diferentes, pélra ocuparem os lugares de Secretários. 
Em seguida, procederá ao recebimento de diplomas, findo o que será levantada 
a sessão. 

§ 3." O Presidente fará organizar e publicar no Diário do Congresso Na-
cional, no dia seguinte, a rclaç5o dos Deputados diplomados. Essa relação, 
que será feita por Estados, Territórios e Distrito Federal. de Norte para Sul. 
na ordem geográfica das respectivas Capitais, obedecerá, em cada unidade 
federativa, à sucessão alfabética dos nomes parlamentarés, ao lado dos quais 
serão apostas as respectivas legendas partidárias. O nome parlamentar com-
por-se-á apenas de dois elementos: o nome, e um prenome: dois nomes ou 
dois prenomcs. (Art. 3.", § l ."). 
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§ 4.º Com os elementos de que dispuser, o Presidente fará acompanhar a 
relação dos Deputados de uma outra, organizada por Estados e Partidos, 
rderpnte 'lDS Suplentes diplomac1os. (Art. 3.', ~ l .'·). 

§ 5." A lista a que se refere o § 3.º, com as modificações posteriores que 
se fizerem necessárias, servirá para a verificação da presença dos Deputados 
e do "quorum" necessário à abertura da sessão e às votações, bem como à 
chamada para Votação nominal (Arts. 6'', 7'', II, 67, § 3'1 , 71, § 73, § 2'', 
127, ~ ?.", i28 (' 162, ~ 8."). 

Art. 3." No dia 2 de fovcrciro re;,lizar-se-á a ::;e:i•.n~da sessão preparacônct, 
sob a mesma presidência e com os mesmos secretários da sessão anterior. 

§ !." Examinada e decidida pelo Presidente qualquer reclamação atinente 
às relações a que se referem os § § 3.º e 4." do art. 2.º, será prestado o com-
promisso. O Presidente, de pé, e bem assim todos os presentes, proferirá a 
seguinte afirmação: «Prometo guardar a Constituição Federal, desempenhar fiel 
e lealmente o mandato que me foi confiado e sustentar a união, a integridade 
e a independência do Brasil." Ato contínuo, feita a chamada, cada Deputado, 
novamc1~te de pé'.: drclz1rc:r..\: ".A~.sin~ e pron1eto". 

§ 2" Êssc compromisso será t:1mbém prestado, em sessão, junto à prcsi-
dênci.1 da lvlcs;i, relos Deputadc, <:Ue Se' ('T11PO"'ªrem posteriormente. (Art. 15, 
§ !.ºVI. a, e 19, l). 

§ 3. 0 Salvo licença concedida pela Câmara, perderá o mand<ito (art. -18. 
1. 0 da Constituição Federal): 

a) o Deputado que não prestar compromisso dentro cm seis meses, 
contados da iniluguração di! sessão legislativa, ou, se eleito durnnte estil, 
contados da suil diplomilção (Art. 169, II); 

b) o Suplente convocado que não prestar compromisso dentro em seis 
meses, :i contar di! sua convocc1çf!o (Art. 169, II). 

§ 4." Desde que trnnscorridos cento e oitenta dias, após i1 instalaç2.o da 
sessão legislativa, ou de diplomação do Deputado, ou ainda da convocação do 
suplente, não seja pr2stildo o compro1~1isso, será convocado o suplente imedial·o. 

§ 5.'' O Suplente de Deputado, que hiljil prestado compromisso uma vez, 
é dispensado de fazê-lo novamente, em convocações subseqüentes. 

Art. 4. 0 Na tercciril sessão preparatória, i1 3 de fevereiro, sob a direção 
d?t Mesa d:1s ses.<.ões ;-;nteriore~. rcalizar-se-t, <l eleição do Presidente di! Câ-
mara. 

Parágrafo único. Se, por qualquer motivo, essa eleição não se tiver 
realizado até o dia 15 de Março, a Mesa provisória continuará dirigindo os 
trabalhos. enquanto não se proceder à escolha do Presidente. 

Art. 5." Na última sessão preparatória, dirigida pelo Presidente eleito 
com os mesmos Secretários das sessões antecedentes, ou depois dela, no caso 
do parágrafo único do artigo anterior, realizar-se-á a eleição dos Vice-Presi-
dentes, Cecretários e Suplentes (Art. 8'', III). 

Parágrafo único. Findils as eleições acima referidas, o Presidente declara 
enc2rradas as sessões preparatóriils e comunica ilOS Deputados a inaugurilçào 
nos têrmos do artigo 41, n." 1, da Cdnstituição, da sessão lcgislativil ordinária 
<1 15 de mmço, sem prejuizo do dispôsto no parágrnfo único do art. 39 da 
mesma Constituição. 

Art. 6." Nas sessões legislativas ordinárias subseqüentes à inicial de cada 
l··gisbtura. a primciril sessão preparatória realizar-se-á no diil 1O de março, 
procedendo-se 11<1 mesma à verificação do «quorum» necessário à eleição da 
Mcs<1 (Art. 2'', § 5'') . 

§ l." Nas sessões preparatórios seguintes, realizar-se-á a eleição do Pre-
sidente e, ultimada esta, a dos demais membros da Mesa, observadas as normas 
dês te Capitulo. 
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§ 2'1 Enquanto não fôr eleito o novo Presidente, os trabalhos da Cãmara 
serão dirigidos pela Mesa da sessão anterior. 

Art. 7.º Nas convocações extraordinárias não haverá sessões prepara-
tórias e nelas funcionará a Mesa de sessão anterior (Art. 62). 

Art. 8." A eleição da Mesa, ou o preenchimento de qualquer vaga, far-
se-á por escrutínio secreto, com as seguintes exigências e form<ilidades (Ar-
tigo 129): 

I presença da maioria ;1bsoluta dos Deputildos (Art. 73, § 2"') : 
II - chamada dos votantes (Art. 2''. § 5". 17, IX e 128); 

III - cédual impressa ou dactilografada, que será única para a eleição 
simultãnea de mais de um membro da Mesa (Art. 5'"); 

IV - indiG1ção, na cédub, antes do nome do Deputado.. do rnrgo para 
que é votado; 

V colocação da cédula na sobre-carta em gabinde indevassávcl : 
VI - colocação das sobre-cartas na urna à vist<.l do plenário ; 

VII - retirada das sobre-cartas da urna pelo 1'·' Secretário, que as con.. 
tar;j e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, as abrirá 
e sepmará as céduh1s pelas eleições a que se destinam (n." III e art. 128, § !."); 

VIII - leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados ; 
IX --- proclamação dos votos, em voz alta, pelo l '" Secretári'o, e sua 

;inotação, pelo 2." e o 3.", à medida que forem sendo apurados (Arts. 18, IV e 
128, § JO); 

X -- invalidade da cédula que contiver votos cm número m<iior que o 
dos elegendos; 

XI - redação, pelo 2'' Secretário, e leitura, pelo Presidente, de boletim 
com o resultado da eleição, na ordem decrescente dos votados (Atr. 18, IV); 

XII -- maioria nbsoluta de votos para eleição cm primeiro escrutínio ; 
XIII -- realização de segundo escrutínio, par;i os dois 1n;iis votados, 

quando, no primeiro, não se verificar maioria absoluta; 
XIV maioria simples, em segundo escrutínio ; 
XV - ·· escolha do mais idoso, em caso de empate i 

XVI -- proclamação, pelo Presidente, dos mais vot<idos (Art. 15, I, k); 
XVII -- posse dos eleitos. 
Parágrafo único. É facultado ao Presidente convidar um ou mais Depu-

tados a acompanharem, junto à Mesa, os trabalhos de apuração. 

CAPíTULO III 

DOS LIDERES 

9. 0 

intermediário autorizado entre ela e os órgãos da Câmara. · 
Art. Líder de partido é o portavoz de representação partidária e o 

§ 1.0 Os Lideres de partido serão substituídos, nos seus impedimentos, 
pelos respectivos Vice-Líderes. 

§ 2.º As representações p<1rtidárias dever5o indicar à Mesa, no início 
de c;ida sessão legislativa, os seus Líderes e Vice-Lideres. 

§ 3." É da compztência do Líder de partido, iilém de outras atribuições 
regimentais, que lhe sejam conferidas, a indicação dos membros d;i respectiva 
representação partidária, e dos seus substitutos pcrm;rnentcs nas .. Comissões 
(Arts. 25, 26, § !.", 29, 72. § 12, 76, § 1.", 87, § 2.", II, b, 14 l. III e 171). 
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Art. 1O. As rcprcsc11l<1çÕc's de dois ou m;iis p11rtidos podcriío constituir 
bloco pllrlllm,;ntllr, pllr1i 11 dcfrs<1 de objetivos conrnns. 

§ 1.° Cada bloco parlamentar scrt, diri>Jido por um Lider. 
§ 2.0 O Lider de bloco parbmentar será substituido, nos seus impedi-

mentos, pelos respectivos Vice-Lideres. 
§ 3.'' Constituido o bloco p<irl11mcnt1ir, llS rcprcscnt;ições pmtidárias nele 

integradas deverão indic1r à Mcs<i o respectivo Líder e Vice-Lideres, 
§ 4. 0 O Líder de bloco parlamentar exercerá <is suas funções de porta-

voz das representações coligadas, sem prejuízo déls funções cspecífic<is dos 
respectivos Líderes partidários. 

Art. 11. Constituid<i mziiorizi, p<ll'll dcfcs'1 de determinlldzi politic'1, por 
um só pzirtido ou por bloco parlzimcnt11!', considcrl1r-se-ão minori'1S os demais 
pzirtidos e blocos parlamentares. 

Parágrafo único. Os partidos politicos não intcgr<ldos na maioria po-
derão escolher sem prejuízo déls funções dos respectivos Lideres, Líder comum, 
que terá o titulo de Lidcr da Minori'1, Não hllvendo acõrdo, terá zis prerro-
g'ltivas de Lider da Minoria o Líder do partido político, ou bloco parlamentar, 
que tiver o maior número de representantes. 

Art. 12. É facultado ao Lidcr da Maioria, cm qulllquer momento da 
sessão, salvo quzindo se estiver procedendo à vot111;ão ou houver orador na 
tribuna, usar da palavra pelo tempo que lhe fôr prcfix11do pelo Presidenhe, 
para responder a críticas dirigidas contra a p'olítica que a maioria se proponh<i 
defender (Arts. 69, IV e 120). 

§ 1.0 A mesma faculdade é assegurada ao Líder da Minoria, relativa-
mente à Politica defendida pelo partido on bloco parlamentar sob sua liderança. 

§ 2.0 Quando o Líder da Mziioria ou da Minoria, não puder pessoalmente 
ocupar a tribuna, poderá transferir a palavra a um dos seus liderados. 

§ 3."' A resposta restringer-se-á sempre aos têrmos da crítica respondida. 
§ 4:0 É facultado aos Lideres em geral, em cziráter excepcional, e na 

hora destinada ao expediente, usar da palavra, por tempo não superior a 
quinze minutos, improrrogáveis, para tratar de '1SStmto que, por sua rele-
vância e urgência, interesse ao conhecimento geral. 

TITULO II 

Dos órgãos da Câmara 

CAPíTULO I 

DA MESA 

SEÇAO 1 

Disposições gerais 

Art. 13. À Mesa da Câmara dos Deputados compete a direção de. todos 
os seus trabalhos. 

§ .!." A Mesa compõe-se do Presidente e de quatro Secretários. (Art. 15 
e 17 a 20), 

§ 2° Haverá dois Vice-Presidente, que tomarão parte nas reuniões d;i 
Mesa, cor;1 direito de voto. (Art. 16), 

§ 3." Haverá, também, quatro Suplentes de Secretários. (Art. 20), 
§ 4." Nenhum membro da Mesa presente à sessão poderá deixar sua 

cadeira sem que a faça ocupar por substituto. 
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j) cst<Jbckccr o ponto d;i questão sôbre que deva ser feia " votação 
(Art. 107, §§ 2'' e 8''); 

k) anunciar o resultado da votação (Arts. 8'', XVI e 128, § 5°); 
!) interromper a sessão, se necessário; suspendê-la, quando não puder 

mm1ter a ordem, ou as circunstâncias o exigirem; levantá-la, ao término dos 
trabalhos (Art. 69, XI) ; 

m) fazer organizar, sob sua responsabilidade e direção, a Ordem do 
Dia da sessão seguinte, e <rnunciaá-la ao término dos trabalhos (Art. 77); 

n) convocar sessôes extraordinári;:is e SE'cretas, nos têrmos do Regimento 
(Arts 64, ~ l.', 70, 79 e§ 6."). 

II - quanto ãs proposiçôcs (Art. 102, parágrafo único) : 
a) mandar arquivar. nos têrmos do art. 87, § 3,", as proposições com 

pareceres contrários unânimes de tôdas as Comissões a qu~ tenham sido dis-
tribuídas; 

b) mandar arquivar, nos têrmos do § 4'', do art. 94, as indicações cujos 
pareceres não hajam concluido por projeto ; 

e) mandar desarquivar proposição que não esteja definitivamente ultimada, 
para o necessário andamento (Art. 87, § 2'') ; 

d) determinar a retirada de proposição, nos têrmos do art. 86; 
e) não aceitar, por impertinente, requerimento de audiência de Comissão, 

11os têrmos do § 2.º do art. 100, nem emenda nas mesmas condições, consoante 
n disposto no mt. 102 (Art. 123, § 2."); 

f) não permitir moção a favor ou contra ato de outro Poder, nem re-
qt;erimento em que seja sugerida iniciativa ou orientação em assunto de ex-
clusiva competência do Executivo ou do Judiciário (Art. 99, I, b); 

g) éeclarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser consi-
dnada, na conformidade regimenta!, cm face da aceitação ou rejeição de outra 
pda Cãmara; 

h) despachar, na conformidade dos arts. 96 e 97, os requerimentos, assim 
verbais como escritos, submetidos a sua apreciação; 

III - quanto ãs Comissões : 

a) nomear por autoriz;ição d<i Cãm;:ua, Comissão Externa (Arts, 28, 
Jlle31); 

b) nomear a Comissão Especial de cinco membros prevista no § do·19 

ar:, 107; 
e) àesignar, de acôrdo com <'· indicação partidária, os membros das Co-

missõe' e seus substitutos (Arts. 25 e parágrafo, 30 e §§, 31, 37 e 58, § l ."); 
d) declarar a perda de lugar, por motivo de faltas, nos têrmos do § 2.º 

do art, 59; 
c) orcsidir as reuniões dos Preoidentes das Comissões Permanentes e 

Espcciziis, ( Art. 56) ; 
[) presidir as reuniões dos Presidentes das Comissões Permanentes des-

tinad<1s <i deliberar sôbre sessão secreta (Art. 79, § l."); 
íl) convidar o Relator, ou outro membro de Comissão, a explicar as 

razões do parecer (Art, 107, § 2."); 
IV -- quando às reuniões da Mesa ; 
a) presidi-las; 
b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito de voto, e 

zis~;mar os respectivos atos e resoluções; 

V --· quanto ãs publicações: 
a} não permitir a publicação de expressões, conceitos e discursos in-

frigcntcs dzis norm<is regimentais (Arts. 69, XII a XV e 118); 
b) determinar, nos têrmos do § 5." do art. 83, a publicação de informa-

ÇÕES e documentos não oficiais constantes do Expediente; 
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e) determinar que as informações oficiais sejam publicadas apenas em 
resumo, ou sômrnte referida na ata, consoante o disposto no § 6." do art. 83. 

VI -- além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua 
função (Arts. !/, XI, 40, § !.", 46, § !.", 69, IV, IX, X e XI, 72, § 2.". 98, 
§ 5.", 105, § 7.', 143, § !.", 150, 158, ~~ 2." e 3.'' e 171, § 1."): 

a) dar posse aos Deputzidos (Art. 3'1, § 2'') ; 
b) assinar a correspondência destinada ao Presidente da Repúblirn, ao 

Presidente do Senado, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, aos Pre-
sidentes dos tribunélis superiores e às assembléizis estrangeirzis; 

e) fazer reiterar os pedidos de informações nos têrmos do § 6." do ar-
tigo 97; 

J) dar ciênciél às autoridades superiores de que não for<im ;1tt?ndidos 
pedidos de informações já reiterados ( § 7.º do art. 97); 

e) dirigir, com suprema autoridade, a policia da Cám<:lra (Art. 178): 
f) zelar pelo prestígio e o decoro da Câmara, bem como pela dignidade 

de seus membros, em todo o território nacional, assegurando a êstes o respeito 
devido a suas prerrogativas; 

g) substituir, nos têrmos da Constituição, o Presidente da Repúblic;1. 
(Constituição, art. 79, § !."). 

§ 2.0 O Presidente não poderá, senão na quzilidadc de mPmbro da Mesa, 
ofrrec<?r projeto, indicação, ou requerimento, nem votar, exceto nos casos de 
empate, ·ou Pm escrutínio secreto (Art. 129, parágrafo único). 

§ 3.0 Para tomar parte cm qualquer discussão, o Presidente transmitirá il 
presidência ao seu substituto, enquanto se tratar da matéria que se propusc:· 
discutir (Art. 16, parágrafo único). 

§ 4. 0 O Presidente poderá, em qualquer momento, fozcr <10 plenário co-
municação de interêsse da Câmara, ou do país (Art. 120, IV). 

SEÇÃO 1Il 

Dos Vicé1Presidcntes 

Art. 16. Sempre que o Presidente não se achar no recinto à hora do 
inicio dos trabalhos, o !." Vice-Presidente, e, cm sua falta, o 2.", o substituirá 
no exerticio d0s suas funções (Arts: 3.", § 2." e 20, IV). 

Parágrafo umco. Quando o Presidente tiver necessidade de deixar a ca-
deira, durante a sessão, proceder-se-á da mesma forma (Art. 15, § 3''). 

SEÇÃO IV 

Dos. Secretários 

Art. 17. São atribuições do !." Secretário, além de outras conferidas 
neste Regimento (Art. 32, parágrafo, 79, § 11 e 175, pmágrnfo tinico): 

I -· receber os convites, as representações, petições e memoriais dirigidos 
à Câm3ra; 

II - receber e fazer il correspondência ofici<1l d<1 Câmar<1 (Art. 18, VI) ; 
III - fazer recolher e guardar em bo<1 'ordem <1s proposições e apresentá-

las oportunamente; 
IV - ler à Câm<1ra e desp<1ch;:ir a matéria do Expediente (Art. 72, § 3"'): 
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V - distribuir, cm nome da l'v1cs;i, ;i m'1térb dcstin;1dz1 <is Comissões 
(Art. 72, § 3''); 

VI - ler o que se não '1Ch'1r impresso e deva ser de conhecimento do 
plenário {Art. 72, § 5'' e 73, § l ''); 

VII - sobrepor ementas aos projetos recebidos, sem elas, do Senado, 
ou do Poder Executivo {Art. 85, § 5''); 

VIII - tomar nota das discussões e votações da Câmara, em todos os 
papéis sujeitos à sua guarda, autenticandoJos com a sua assinatura; 

IX - fazer a chamada dos Deputados (Art. 8º, II e 128); 
X - fazer o assentamento dos votos, nas eleições (Art. 128 e 

~§ !."e 4,"); 
XI - assinar, depois do Presidente, as resoluções da Mesa {Art. 18, V); 

XII - inspecionar os trabalhos; autorizar, em nome da Mesa, e fiscalizar 
2s despesas da Secretaria; interpretar o Regulamento e fazê-lo observar. 
(Arts. 183 e 184). 

Art. 18. Ao 2. 0 Secretário compete: 

- fiscalizar a redação da ata {Arts. 83 e 84) ; 
II - ler a ata m;muscrita, ou dactilografada, da sessão anterior (Art. 72); 

III - redigir a ata das sessões secretas {Art. 79, §§ 8.", 9." e 11); 
IV - auxiliar o 1"' Secretário em verificação de votação, votação no-

minal e eleições (Arts. !.º,IX, 18, IV, 19, II. e 128, § !."); 
V - assinar, depois do !." Secretário, as resoluções da Mesa {Art. 17, 

XI); 
VI - auxiliar o lº Secretário a fazer a correspondência oficial {Ar-

tigo 17, II). 
Art. 19. São atribuições do 3.0 e 4.0 Secretários: 

I - receber o Deputado que venha prestar compromisso (Art. 3°, § 2"); 
II - auxiliar o 1" e 2" Secretários em verificação de votação, votação 

nomim1l e eleições (Arts. 8°, IX, 18, IV e 128, § l''). 
Art. 20. Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão conforme 

sua numeração ordinal e, assim, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-
Presidentes {Art. 16). 

CAPITULO II 

DAS COMISSÕES 

SEÇÃO 1 

Disposições gerais 

Art. 21. As Comissões da Câmara serão: 

I - permanentes, as que subsistem através das legislaturas (Arts. 23 e 
28, § 3."); 

II - temporárias, as que se extinguirem c'om a terminação da legislatura 
ou, antes dela, quando preenchido o fim a que se destinam (Art. 28). 

Parágrafo único. Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto 
qu;iu~o possível. a representação proporcional dos Partidos nacionais que 
participem da Câmara. (Constituição, art. 40, parágrafo único, Regimento, 
;1rts. 25 e 29). 
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SEÇÃO 11 

Das Comissões Pcmwnentcs e sua competência 

Art. 22. A Câmara dos Deputados, depois de eleita a Mesa, iniciará os 
trabalhos de cada sessão legislativa ordinária organizando suas Comissões 
Permanentes (Art. 23). 

Parágrafo único. As Comissões Permanentes têm por fim principal estu-
dar os assuntos submetidos, regimentalmente, ao seu exame e sôbré êlcs ma-
nifestar a sua opinião. 

Art. 23. As Comissões Permanentes são doze : 

I -- Comissão de Constituição e Justiça (Arts. 24 e § 1." e 27, § l ."); 
II Comissão de Diplom<1cia (Arts. 24,§ 1" e 27, § 2''); 

III - Comissão de Economia (Arts. 24, § 1'' e 27, § 3'');
°", _rIV - Comissão de Educ<1ção e Cultur2 (Arts. 24, § 1" e 27, § 4''); 

··.V - Comissão de Fin<1nças (Arts. 24 e § 1." e 26); 
VI ·- Comissão de Legislação Social (Arts. 24, § 1'' e 27, § 5''); 

VII -- Ccmissão de Redação (Arts. 24 e § 1." e 27, § 6."); 
VIII - Comissão de Saúde Pública (Arts. 24, § 1'1 e 27, § 7''); 

IX -- Comissão de SPgurança Nacional (Arts. 24, § l." e 27, § 8."); 
.''i X - Comissão de Serviço Público Civil (Arts. 24: § 1'1 e 27, § 9'1 ); 

' XI - Comissão de Tom<1d<1 ele Contas (Arts. 24, § 1'1 P 27, § 10); 
XII - Comissão de TransportPs, Comunicações e Obras Públic<1s (Ar-

tigos 24, e § 1.", e 27, § 11). 

Art. 24. A Comissão de Fin<1nças compor-se-á dP trinta e sete membros: 
a Comissão ele Constituição e Justiça e a Comissão de Economi<1 compor-se-ão 
ele vinte e cinco membros; a Comissão de Redação, de sete; e as demais de 
dezessete (Art. 59, §§ 1'' e 2''). 

§ 1.° Cada Comissão Permanente, exceto a de Redação, terá, zdém de 
seus componentes efetivos; um Substituto permanente ele cada Partido, que 
possua nela um só membro; dois substitutos permanentes, quando a reprP-
sentação partidária fõr de dois até oito membros; e quatro substitutos pcr-
1mmentes no caso de a representação partidária exceder de oito membros. 
A Comissão de Redação terá um substituto permanente de cada P;1rtido 
nela representado. 

~ 2.º Os substitutos permanentes tomarão parte nos trabalhos da Comis-
são sempre que qualquer membro efetivo de seu Partido esteja licenciado ou 
impedido, ou não se ache presente no início das deliberações. 

§ 3'' Os membros das Comissões Perm;rnentes exercem suas funções 
durante a sessão legislativa ordinária, 'ou extraordinária, até nova eleição 
(Art. 29, § 3°). 

§ 4.º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro efetivo, de mais 
os respectivos nomes (Arts. 9.", § 3.", 13, § 6.", 26, § 5." e 29). 

Art. 25. As Comissões Permanentes organizar-se~ãn dividindo-se o nú-
mero de membros da Cãmara pelo número de membros de cada Comissão, e 
o númc-ro de Deputados de cada Partido, pelo quociente assim obtido. O qlio· 
<:iente final representará o número de membros do Partido, cujo Líder indicará 
os respectivos nomes (Arts. 9.", § 3.", 13, § 6..", § 5." e 29). 

Parágrafo único. Os Partidos representados pelo quociente partidário. 
<:ujo resto final fõr, pelo menos, um quarto do primeiro quociente, concor-
"erão, com os demais Partidos ainda não representados, ao preenchimento das 
vagas porventura existentes. O preenchimento de tais vagas dar-se-á por 
acôrdo dos Partidos interessados, que, dentro em setenta e duas horas, farão 
a indicação respectiva ao Presidente da Câmara, o qual, em sua falta, pro-
cederá à designação (Art. 15, III, e). 
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Art. 26. À Comissão de Finanças. dividida cm duas turmas, de 18 
membros c;.da uma, compete (Arts. -18, S -!.", 50, II, 159 e 161, § 2."): 

I - opinar sôbre a proposta de Orçamento remetida pelo Presidente da 
República ou, na falta dela, org<rnizar o projeto de lei orçamentária, à b<ise 
d~. anterior, e assistir ao plenário em tôclas as fases da elaboração orçamentária; 
(Art. 151. II e V); 

II -- opinar sôbre abertura de créditos ou sua autorização (Arts. 26 
§ 4''. 151. II e V); 

UI --· opinar sôbre matéria tributária, sistema monetário, regime de 
bancos e empréstimos públicos (Art. 26, § 4") ; 

IV --· opinar, quanto ao aspecto financeiro, sôbre tôclas as proposiçôes, 
inclusive aquelas da competência privativa de outras Comissões, que concor-
ram para aumentar, ou diminuir, assim a despesa como a receita pública. 

§ 1.0 A designação cios membros de cada uma das turmas será feita pelo 
Prefiidente da Comissão de Finanças, de comum acôrclo com os Lideres dos 
Partidos nesta representados (Art. 9.", § 3."). 

§ 2'.' Para a discussão e votação da matéria orçamentária, bem como para 
conhecer de assunto relevante, se assim convocadas pelo Presidente, funcionará 
a Comissão plena. 

§ 3." A l." Turma, da qual fará parte, como seu Presidente, o Presidente 
da Comissão, compete opinar sôbre as matérias referidas no n.0 IV dêste artigo. 

§ 4." À 2." Turma, da qual fará parte, como seu Presidente, o Vice-Presi-
dente da Comissão, compete opinar sôbre as matérias releridas nos ns. lI e 
III clêstc artigo. 

§ 5.º Na organização de cada turma observar-se-á o critério propor-
cional (Art. 25 e parágrafo). 

§ 6." Os membros de uma turma e os suplentes que comparecerem serão 
admitidos às ddiberações da matéria em debate, na outra turma, sempre que 
isso fôr necessário para integrar o «quorum», respeitadas a ordem de compa-
recimento e a proporcionalidade. 

§ 7.',. Ao Presidente competirá presidir às reuniões das duas turmas e 
distribuir as matérias a relatores de uma e outra turma. 

§ 8. º Haverá para cada turma, eleito pela Comissão Plena, um Vice-
Presidente. A substituição cio Presidente nas reuniões plenas caberá ao vice-
presidente na ordem decrescente do número de membros dos respectivos par-
tidos. 

§ 9." Os componentes da Comissão de Finanças não poderão fazer parte, 
como membros efetivos ou substitutos, de qualquer outra Comissão Permanente 
ou Especial (Art. 24, § 4."). 

§ 10 O serviço de Secretaria da Comissão de Finanças, a cargo da Di-
retoria de Orçamento, abrangerá o de suas .turmas. 

Art. 27. A competência das demais Comissões Permanentes é a que se 
define nos parágrafos dêste artigo. 

§ l." ,\ Comissão de Constituição e Justiça compete opinar (Arts. 48, 
§ 4." c 50, I): 

I - sôbre o aspecto constitucional. legal ou jurídico das matérias que lhe 
forem distribuídas (Arts. 85, § 4'', 158, §§ 8" e 9°, e 170, § 1°). 

II - sôbre o mérito de todos os assuntos atinentes ao Poder Judiciário 
e ao Ministério Público, e das proposições que envolvam matéria de Direito 
civil. comercial. penal, processual, eleitoral e aeronáutico, ou se refiram a 
regime penitenciário; registros públicos e juntas comerciais; desapropriações; 
naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; emigração e imi-
gração; e condições de capacidade para o exercício das profissões técnico-
cientificas e liberais; 

III - sôbre perda de mandato, nos têrmos do art. 170 dêste Regimento e 
sôbre licença para processar Deputado. 
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§ 2." A Comissz10 de Oiplomaci<I competl' 111a11ifcstar-sc sôbrc os atos in-
ternacionais de que a Nação houver participado, ou tenha de participar, e 
sôbre os assuntos relacionados com a organização do Ministério do Exterior 
(Art. 99, § 1.", e). 

§ 3.º A Comissão de Economia compete opinar sôbre os assuntos relativos 
à agricultura, pecuária, indústria, comércio, sistema monetário, regime de 
bancos e, em geral. aos problemas econômicos do pais (Art. 98, §§ 1'' il 8''). 

§ 1.º A Comissão de Educação e Cultura compete opinar sôbrc os assun-
tos relativos à educação e instrução pública, ou particular, e acêrca de tôdas 
as proposições que disserem respeito ao desenvolvimento cultural e artístico. 

§ 5.0 A Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre os assuntos 
referentes à organização do trabalho, relações entre êste e o capital e previ-
à~ncia social . 

§ 6.º A Comissão de Redação compete a redação final de tôdas as pro-
posições, observildas as exceções previstas no § !." do art. 137. 

§ 7.º A Comissão de Saúde Pública compete manifestar-se sôbrc os 
assuntos de saúde pública, higiene e assistência sanitária. 

§ 8.0 A Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sôbrc " 
fixação das fôrças armadas e demais assuntos que a elas interessem ou se 
relacionem com a defesa nacional. 

§ 9.º A Comissão de Serviço Público Civil compete o estudo de tôdas 
dS matérias referentes à criação, organização, ou reorganização de serviços não 
subordinados aos Ministérios Militares, e das relativas ao pessoal do serviço 
público da União e de suas autarquias (Art. 27, § 2."). 

§ 10. A Comissão de Tomada de Contas compete opinar sôbre a pres-
tação de contas do Presidente da República e os atos do Tribunal de Contas 
(Art. 157). 

§ 11. A Comissão de Transportes,·Comunicações e Obras Públicas com-
pete opinar sôbre os assuntos relativos à viação, transportes, comunicações e 
obras públicas. 

SEÇAO llI 

Das Comissões Temporárias 

Art. 28. As Comissões Temporárias são : 

I -- Especiais (Art. 29 e §§); 
II - de Inquérito (Art. 47); 

III - Externas (Arts. 31 e 99, I, a); 
IV - Mistas (Arts. 32 e 99, III, e). 
Art. 29. As Comissões Especiais serão constituídas, mediante projeto de 

resolução, para o estudo de assuntos relevantes, observado o disposto no 
art. 25 (Arts 92, IV, 162, § 2° e 171. § 1°). 

§ l.º O projeto para constituição de Comissão Especial será subscrito 
por cinqüenta Deputados, no mínimo, indicará desde logo o assunto a ser 
estudado pela mesma, o número de membros que a deverão compor e o prazo da 
sua duração. 

§ 2.º O projeto de que trata o parágrafo anterior será remetido à Co-
missão Permanente que tenha atribuição para opinar sôbre o assunto, a fim 
de que se manifeste a respeito. 

§ 3.0 Para opinar sôbre matérias relacionadas com o disposto nos arti-
gos 198 e 199 da Constituição e art. 29 do Ato das Disposições Constitucio· 
nais Transitórias, haverá três Comissões Especiais, que ·subsistirão, através das 
legislaturas, até que a Câmara resolva extingui-las, por preenchido o fim a 
que se destinam : 

1 - Comissão do Polígono das Sêcas ; 
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II - Comissão de Valorizilçâo Econômica da Ami.!ZÔnia ; 
III - Comissão da Baciél do São Francisco. 
§ 4.º Cada uma dessas Comissões será constituida de dezessete membros, 

e a das se aplica o disposto no § 3.º do art. 24. 
Art. 30. As Comissões de Inquérito, criadas na forma do art. 53 da 

Constituição, terão amplitude de ação nas pesquisas destinadas a apurar os 
fatos determinados que tenham dado origem à sua formação. 

~ l.'' A criação de Comissão de Inquérito dependerá de deliberação do 
plen<:'1rio, cm forma de projeto de resolução, se não fôr determinada pelo têrço 
da totaJid,1de dos seus membros (Constituição, mt. 53: Reçiimento, art. 92, IV). 

§ 2.º A vista de requerimento subscrito por Deputados em número igual. 
ou superior, ao têrço da Câmara, a fim de que seja criada Comissão qe 
Inquérito, o Presidente fará a designação dos respectivos membros, sem mais 
forma1idades. 

§ 3'' O projeto de resolução ou 'o requerimento de que tréltilm os pará-
grafos anteriores indicarão o número de membros da Comissão e o prazo 
de suo duração. 

Art. 31. As Comissões Externc1s, destim1das " represcntilr " Câmara nos 
atos para que esta tenha sido convidada, ou a que haja de assistir, e a que se 
não aplicam as demais normas dêste Capítulo, serão nomeadas pelo Presidente, 
por iniciativa própria, ou a requerimento de qualquer Deputado, aprovado pela 
Câmélra (Arts. 15, III, 28, III e 99, I, a). 

Art. 32. As Comissões lVIistas, cujo funcionamento será regulado no 
Regimento Comum, compõem-se de Deputados e Senadores e serão constituídas 
por determinação da Câmara, em projeto de resolução da Mesa, mediante 
prévio entendimento com o Senado, a requerimento escrito de qualquer Depu-
tado, ou atendendo a convite da outra casa do Congresso (Art. 92, V e 
99, § l'', III, a). 

Parágrafo único. Da Comissão Mista destinada a elaborar, ou modificar, 
o Rcgimento Comum do Congresso Nacional deverá fazer parte o l.º Secretário 
dil Cãmaril (Art. 17). 

SEÇÃO IV 

Das reuiniões 

Art. 33. As Comissões reunir-se-ão, ordinàriamente, no edifício da 
Câmara, uma ou mais vêzes por semana, em dias e horas prefixados. 

Parágrafo único. O Diário do Congresso Nacional publicará, em todos 
os seus números, a relação das Comissões, com a designação das salas, dias e 
horas em que realizam reuniões. 

Art. 34. As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas 
pelos respectivos Presidentes, de ofício, ou a requerimento de seus membros. 

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão sempre anunciadas 
no "Diário do Congresso Nacional", com vinte e quatro horas de antecedência, 
designação do local, hora e objeto, salvo as convocadas em reunião, que inde-
pendem de anúncio, mas serão comunicadas, por telegrama ou aviso protoco-
lado, aos membros então ausentes. 

Art. 35. As reuniões· ordinárias ou extraordinárias das Comissões du-
rarão o tempo necessário aos seus fins, a juízo do Presidente, que as poderá 
interromper, quando julgar conveniente. 

Parágrafo único. As Comissões, tanto quanto possível. não se deverão 
reunir no momento das votações em plenário. Quando reunidas, os votos de 
seus membros, em caso de verificação ou votação nominal. serão tomados 
pela Mesa atrnvés de aparelhos apropriados (Art. 128, § 4°). 

Art. 36. As reuniões das Comissões serão públicas, reservadas e se-
cretas. 
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§ l .º Salvo deliberação em contrário, as reu111oes serão públicas. 
§ 2." Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja 

matéria que deva ser debatida apenas com a presença dos jornalistas, funcio-
nários a serviço da Comissão e técnicos devidamente solicitados. 

§ 3.0 Serão sempre secretas as reuniões quando as Comissões tiverem 
de deliberar sõbre : 

I - declaração de guerra, ou acõrdo sõbre a paz ( Coonstiluição, mt. 87, 
VIII e IX); 

II - tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras (Constituição, 
art. 87, VII); 

III - concessão, ou negação, de passagem de fõrças estrangeiras pelo 
território nacional para operações milit<1res (Constituição, art. 87, X). 

§ 4.º Nas reuniões secretas servirá como secretário da Comissão, por 
designação do Presidente, um de seus membros. 

§ 5. 0 Só os Deputados, ou os Senadores e Ministros de Estado, quando 
convidados, poderão assistir às reuniões secretas. 

§ 6." Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sôbre a conveniência 
de os pmeceres, nelas assentados, serem discutidos e votados em sessão pública, 
ou secreta. 

§ 7.0 Os pareceres, votos em separado e emendas, que devam ser discuti• 
dos e votados em sessão secreta, serão entregues, em sigilo, à Mesa, direta-
mente, pelo Presidente da Comissão (Art. 70, § 4°). 

SEÇAO V 
Dos trabalhos 

Art. 37. O trabalho das Comissões será iniciado com a presença de, 
pelo menos, um têrço de seus membros, e obedecerá à seguinte ordem : 

I -- leitura, discussão e votação da ata da reunião ant<?rior (Art. 61, 
2."); 

II - leitura sumária do expediente (Art. 61, III); 
III - comunicação da matéria distribuída aos rdatores, que deverão 

receber os respectivos processos dentro em dois dias (Arts. 39 55, VI e 61, IV); 
IV - leitura dos pareceres cujas conclusões, votados pela Comissão, em 

reunião anterior, não tenham ficado redigidas (Art. 39, § 8."); 
V - leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres 

(Arts. 39, § 5.", 55, V, 61, V e 105 e § 2."). 
§ l 9 Essa ordem poderá ser alterada, pela Comissão, para tratar de ma-

téria urgente, ou a requerimento de preferência, de qualquer dos seus membros, 
para clet<~rminado assunto ( § 3."). 

§ 2'·· A leitura a que se refere o item V será dispensada, se a Comissão 
assim o entender e determinar a distribuição da respectiva matéria a seus 
membros, em cópias mimeografadas. Na reumao em que o assunto tiver 
de ser debatido, o autor ou relator fará apenas uma exposição sumária a 
respeito. 

§ 3.0 Tratando-se de matéria urgente, como tal considerada pelo ple-
nano ou pelo Regimento, e distribuída a mais de uma Comissão, poderá a 
mesma ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que 
devidamente publicada, com as respectivas proposições acessórins (Arti· 
\JOS 37, § J.'' e J43, § 3.º). 

§ 4.º As Comissões Permanentes poderão ter Relatores, prêviamente c!~
signados, para cada um dos principais assuntos de sua competência. 

Art. 38. As Comissões deliberarão por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta dos seus membros, salvo quanto à aprovação da ata, que 
independerá de «quorum» (Art. 55, §§ !.ºe 2."). 

Parágrafo único. Considerar-se-á como não presente o membro de Co-
missã0 que nela não se encontrar por ocasião das votações. 
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§ 16. Os pareceres e votos, os substitutivos e quaisquer pronunciamentos 
escritos dos Relatores e demais membros da Comissão serão datilografados 
em duas vias, a primeira para ser anexada ao processo e a outra destinada à: 
impressão. 

§ 17. A Comissão fará inserir em cada processo cópia da ata ou das: 
atas das reuniões em que a respectiva matéria tenha sido aprrci«d;1 (Art. 6L 
§ 2."). 

Arl. 40. Quando algum membro de Comissão retiver cm seu poder, 
após reclamação escrita de seu Prt'sidente, papéis a ela pcrtcncc:1tcs, será o 
fato comunicado à Mesa. 

§ 1.º O Presidente da Cãmara fará apêlo a êsse membro da Comissão. 
no sentido de atender à reclamação, fixando·'1he para isso o prazo de duas. 
>essões (Art. 15, VI). 

§ 2." Se, extinto o prazo, não houver sido atendido o apêlo, o Presidente 
da Câmara dará substituto na Comissão ao membro faltoso e mandará pro-
ceder à restauração do procesrn. · 

Art. 41. Qualquer prazo previsto nesta Seção poderá ser prorrogado, 
por deliberação do plenário, a requerimento da Comissão onde a matéria 
esteja a transitar (Arts 39, § 10 e 153). 

Art. 42. As Comissões poderão requerer, por intermédio . ·da Mesa, a 
audiência, sõbre assunto previamente determinado, dos Ministros de Estado, 
ou dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista. · 

Parágrafo único. Ainda por intermédio da Mesa, as Comissões, ou seus 
Presidentes, a requerimento dos relatores ou de qualquer de seus membros, 
requisitarão dos poderes públicos as informações que julg;ucm necessárias à 
elucidação de matéria sujeita a seu exame. 

Art. 43. É permitido a qualquer Deputado assistir a reuniões de Comis-
são e discutir a matéria em debate, cabendo-lhe, por igual, a faculdade de 
ilpresentar exposições escritas e oferecer emenda, desde que subscrita, no 
mínimo, por três membros efetivos da Comissão (Arts. 44 e J52, ·III e IV), 

§ 1." A permissão para discutir, a que se refere êste artigo, será subordi-
nada ao prazo de dez minutos para a oracão de c<idil Deputildo, prorrogável 
por mais cinco, a juízo da Comissão, salvo quando se tratar de autor de 
projeto, a quem poderá ser concedido maior prazo. 

§ 2.0 Poderão ser publicadas as exposições escritas, o resumo das orais, 
os extratos redigidos pelos próprios autores ou as notas taq~igrafadas, se 
nssim o entender a Comissão (Art. 61, V) . 

Art, 44. A emenda oferecida em Comissão sómente será tida coino tal, para 
efeitos posteriores, se aprovada pela mesma (Art. 43). 

Art. 45. S1ómente por ordem cio Presidente da Comissão poderá qualquer 
funcionário prestar informações, a pessoas que não sejam Deputados, sõbrc 
as proposições em andamento e os assuntos debatidos. 

An. 46. O Presidente de Comissão resolverá conclusiv;1mente qualquer 
questão de ordem perante ela formulado (Art. 55. XVII). 

Parágrafo único. Se fõr interposto recurso escrito contra a decisão, e 
a maioria da Comissão aprovar o seu encaminhamento ao Presidente da Câ-
mara. a êste cabná a solução definitiva da questão (Art. 15, VI). 

Art. 47. O trabalho das Comissões de Inquérito obedecer~ às normas 
especiais previstas neste artigo. 

§ l .º Constituída a Comissão de Inquérito, cabe-'1he requisitar· :assim os 
funcionários da Secretaria da Câmara, necessários aos seus trabalhos, çomo, 
em caráter transitório, os de qualquer Ministério, ou departament9, d(! qualquer 
natureza, da administração, ou do Poder Judiciário, que possam cooperar no 
desempenho das suas atribuições (Art. 182, § 2v), . · 

§ 2.0 No exercício das suas atribuições, a Comissão ·poderá 'àeterminar, 
dentro e fora da Câmara, as diligências que reputar necessárias, ouvfr acusados, 
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inquirfr testcmw1has, requisitar das repartições públicas e autárquicas infor-
maçõ~s· ·~ ·documentos, transportar-se aos lugares onde se fizer mister sua 
presença,'- ·e ·requerer· a c·onvocação de Ministros de Estado (Art. 174). 

§ 3." Acusados e testemunhas serão intimados, de acõrdo com as prescri-
·ções éstahelecidas ri.à legislação penal, e, em caso de não comparecimento, sem 
motivo ·justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade 
<>m que êles residam ou se encontrem, na forma do art. 218 do Código do 
Processo· ·Penal. 

§ 4.º O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, po-
derá incumbir qualquer dos seus membros, ou funcionário da Secretaria da 
Cãmára," di realização de sindicância, ou diligência, necessária aos seus tra-
balhos: · 

§ .5.,0 A Comissão de Inquérito redigirá as suas conclusões em forma de 
relatório; que terminará por projeto de resolução se a Câmara fôr competente 
para de1iberar a respeito (Art. 92). 

§ 6:° Apurada responsabilidade de alguém por faltas verificadas, a Co- 
missão enviará o relatório, acompanhado da documentação respectiva, e com a  
indicação das provas que poderão ser produzidas, ao juízo criminal competente,  
para p.rocesso e julgamento dos culpados.  

§. ·7.º As Comissões de Inquérito terão como subsidiários para a sua atua-
ção, no ºcjue fôr aplicável, os Códigos de Processo. 

SEÇÃO VI 

Da audiência 

Art. ·48. A distribuição de matéria às Comissões será feita pelo l.º Se-
cretário; em nome da Mesa, dentro em quarenta e oito horas depois de rece-
bida {Ar.ts, 17, IV e V e 72, § 3''). 

§ · 1.0 
: A remessa de matéria às Comissões será feita por intermédio do 

serviço· cortJpetente da Secretaria da Câmara, e deverá chegar a seu destino 
no prazo de dois dias, ou imediatamente, em caso de urgência. 

·~ 1..'º ·os pareceres e papéis enviados pelas Comissões à Mesa serão 
encaminhados ao l.º Secretário, por intermédio do serviço competente da Se-
cretaria ~a Câmara. 

§ 3.0 A remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será 
feita, diretamente de uma a outra, na ordem das que tiverem de manifestar-se, 
subseqÜeritemente, registrada no protocolo da Comissão e comunicada, ime-
diat.ame~te, ao serviço competente, para registro no protocolo geral. 

§ 4.º Quando a matéria depender de pareceres das Comissões de Consti-
tuição e Justiça e de Finanças, serão elas ouvidas. respectivamente, em primeiro 
e ú)~imo.dugar (Arts. 26 e 27, § !."). 

Àrt. · 49. Quando a Mesa enviar qualquer papel a uma Comissão, e 
esta pretender gue, outra se manifeste sõbre a matéria, ou com ela se reuna 

' para· tleliberat ·à·respeito, o Presidente da Comissão enviará, no primeiro caso, 
ao Presidente da Câmara, requerimento escrito e, no segundo, entender-se-á 
com o ·Presidente da outra Comissão. Nessa última hipótese, será designada, 
de t.om(1ni ,,côrdo, ·a data em que se realizará a reunião conjunta ( Art. 72, § 4."). 

: "§).~.·Quando um Deputado pretender que alguma Comissão se manifeste 
sôbre determinada mátéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido, 
com .a, iqdicação. ,precisa da questão sôbre a qual deseja o pronunciamento da 
Comissão lArts . .. 72,. § 4"; 123, .§ 2'' e 136). 



- 21-

§ 2." O pronunciamento da Comissão, nos casos dos : parágrafos ante-
riores, versará exclusivamente sôbre a questão formulada .. 

Art. 50. Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se : 
I - sôbre a constitucionalidade de proposição em contrário ao parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça (Art. 27, § !."); 
11 - sôbre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa, em. oposição

ºº parecer da Comissão de Finanças (Art. 26) ; 
III - sôbre o que não fôr de sua atribuição especifica, ao apreciar as 

proposições submetidas a seu exame (Art. 27, §§). .. 
Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, oµ parte 

dêle, que infringir o disposto neste artigo (Art. 105, § 7."). · 

Art. 51. Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por sua 
maioria absoluta, concíuir parecer pela inconstitucionalidade de proposição, 
será esta enviada, diretamente, ao plenário, ainda quando já distribuída " 
outras Comissões, para imediata inclusão na Ordem do Dia, . em discussão 
prévia. Se o plenário julgar constitucional a proposição, esta voltará às outras 
Comissões às quais tenha sido distribuída (Arts. 72, § 3.", 105, § 6." e 110). 

SEÇÃO Vil 

Da presidência 

Art. 52. Logo depois de constituídas, reunir-se-ão as Comissões, sob a· 
direção do mais idoso de seus membros, para eleger Presidente e ,Vice-Presi-
dente. 

Parágrafo único. Enquanto não se realizar a eleição do Presidente e 
do Vice-Presidente de qualquer Comissão, o Deputado mais idoso continuará 
na presidência. 

Art. 53. O Presidente será, nos seus impedimentos, substituid.o pelo 
Vice-Presidente, em cuja ausência dirigirá os trabalhos o membro mais idoso 
da Comissão. 

Art. 54. Se, por qualquer motivo, o Presidente deixnr de fazer parte 
da Comissão, ou renunciar ao cargo, proceder-se-á a nova eleição para escolha 
de seu sucessor, salvo se faltarem menos de três meses para o término da 
sessão legislativa, caso em que será substituído pelo Vice-Presidente. 

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete (Art. 60, § 1.", IV): 

I - determinar, comunicar à Mesa e fazer publicar no Diário do Con-
gresso Nacional os dias das reuniões ordinárias da Comissão ; 

II - convocar, de ofício, ou a requerimento dos membros da Comissão, 
rruniõcs extraordinári.as; 

III - presidir a tôdas as reuniões da Comissão e nelas mantc:i: a prdem 
e a solenidade necessárias; 

IV - fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la a disrnssão e vo-
lnção (Art. 61); 

V - dar à Comissão conhecimento de tôda a matéria recebid;i..e des-
pachá-la (Art. 37 e números) ; . ,, .· 

VI - designar Relatores e distribuir-lhes a matéria suieita a. garecer, ou 
ilvocá-la (Art. 37, III); 

http:extraordin�ri.as
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VII '-·conceder a palavra aos membros da Comissão, ou, nos têrmos do 
Regimento, aos Deputados que a solicitarem (Art. 43 e § §); 

VIII - advertir o ·orador que se exaltar no decorrer dos debates, ou 
faltar a consideração a seus pares, ou aos representantes do poder público; 

IX - ínterrompe~ o orador que estiver falando sôbre o vencido; 
X - submeter ? votos as questões sujeitas à Comissão e proclamar o 

resultado 'dá votação (Art. 37, V); 
XI - conceder vista das proposições aos membros da Comissão, nos 

têrmos do ·§ 12 do art. 39 (Art. 143, § 3Q). 
XII - assinar os pareceres e convidar os demais membros da Comissão 

a fazê-lo '(A:rt. 39, § 7.º); 
XIII - enviar à Mesa tôda a matéria destinada· a leitura em sessão 

e a puoiicidade; 
XIV ··""'-' determinar a' publicação das atas da Comissão no «Diário do 

Congresso Nacional» (Art. 61); 
XV ,:.__, re'preseri.tar 'a Comissão nas suas relações com a Mesa e os Líderes; 
XVi",...'.; solicitar ao Presidente da Câmara substitutos para os membros da 

Comissão, ausentes, ou impedidos de comparecer (Art. 58) ; 
XVII - resolver, de acôrdo com o Regimento, tôdas as questões de 

'ordem suscitadas na Comissão (Art. 46) . 
XVIII - remeter à Mesa, no inicio de cada mês, cópia das informações .'! 

que se refere o art. 60, § 1 º, nº III; e, no fim de cada sessão legislativa, como 
subsidio para a sinopse dos trabalhos do ano, relatório sôb1e as proposições 
que tiverem· andamento na Comissão e as que ficarem pendentes de parecer. 

§ ·1 • "·o Presidente· poderá funcionar como Relator e terá voto em tôdas as 
deliberações da Cqmissão (Ãrts. 37, § 4.º, 38, 39 e 57). 

§ 2º ·· Em taso de. empate, ficará adiada a decisão, até que se tomem 
os votos dos m~mbros 'ausentes e se forme a maioria (Art. 38). 

Art. 56. Os Presidentes das Comissões permanentes e especiais se reu-
nirão mensàlinente, com a presença dos Lideres e sob a direção do Presi-
.d~nte da Câmarà, para examinar e assentar providências sôbre o rápido an'. 
<lamento das proposições de maior interêsse (Art. 15, § !", III, e). 

Art .' 57. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando 
se debater,,ou votar· matéria da qual seja autor ou Relator (Art. 55, § !.º). 

SEÇÃO Vlll 

Dos impedimentos 

Art. 58. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer 
a suas reuniões: deverá 'comunicá-lo ao seu Presidente, que fará publicar em 
.ata a excusa. 

§ .i:.· '"Ó Presidente da Câmara, tôda vez que fôr o caso, de1;ignará 
substituto interino de membro de Comissão, sempre mediank indicação do 
respectivo · Líder, por solicitação dêste, de oficio, a requerimento verbal do 
Presidente da Comissão, ou em consequência de comunicação de qualquer 
Deputado (:Art. 15, III, e). 

§ 2º Cessará a substituição logo que termine o impedimento. 
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SEÇÃO IX 
Das vagas 

Art. 59. As vagas nas Comissões verificar-se-ão: 
I com a renúncia ; 

II - com a opção ; 
III - com a perda do lugar. 
§ 1º Quando um membro de Comissão permanente, designado para 

outra, não optar por uma delas dentro em 48 horas, considerar-se-á ter pre-
ferido aquela em que já figurava. 

§ 2º Perderá automáticamente o lugar na Comissão o Deputado que, 
presente às sessões da Câmara, não comparecer a três reuniões ordinárias 
consecutivas, ou à metade das reuniões efetuadas em cada mês, salvo motivo 
de fôrça maior, comunicado por escrito à Comissão e por esta considerado 
como tal. A perda do lugar será declarada pelo Presidente da Câmara, de 
ofício, em virtude de comunkação do Presidente da Comissão, ou por provo-
cação de qualquer Deputado (Art. 15, § 19, III, d). 

§ 3º A vaga em Comissão será preenchida por designação do Presidente 
da Câmara, dentro em três sessões, de acôrdo com a indicação do Partido ou 
grupo de Partidos, a que pertencer o luqar, ou independentemente dessa 
comunicação, s não fôr feita naquele prazo (Arts. 9.", § 3.º, 25, 96, XI e 163). 

§ 4º O Deputado que perder lugar numa Comissão e ela não poderá 
retornar na mesma sessão legislativa. 

SEÇÃO X 
Dos Secretários e das atas 

Art. 60. Tôda Comissão terá como Secretário um funcionário da Secre-
taria da Câmara, a quem incumbirá a redação da ata. 

§ 1° O serviço de Secretaria da Comissão compreenderá: 
I - a organização do protocolo de entrada e saida de qualquer matéria; 

II - a sinopse dos trabalhos, com o andament'o regular de tôdas as propo· 
sições em curso na Comissão; 

III ~ a remessa, no último dia de cada mês .. ao Presidente da Comissão, 
que enviará cópia à Mesa, de informações sucintas sôbre as proposições em 
andamento, com a relação, se fôr o caso, tanto das que dependam de Parecer 
há menos de vinte dias, quanto das que estejam sem êle há mais tempo (Ar-
tigos 55, XVIII e 107, § l."); 

IV ~ o desempenho de outros encargos determinados pelo Presidente. 
(Art. 55). 

§ 2º O secretário de Comissão será substituído, em suas faltas e impe-
dimentos, pelo funcionário mais graduado da Secretaria da Câmara a serviço 
da mesma Comissão . 

Art. 61. Das atas das reuniões, que serão publicadas obriçatóriamente 
no «Diário do Congresso Nacional», de preferência no dia seguinte, deverão 
constar (Art. 55, XIV): 

I - hora e local da reunião ; 
II - nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referên-

cia às faltas justificadas ; 
III - resumo do expediente (Art. 37, II); 
IV - relação da matéria distribuída, por assuntos e Relatores (Artigo 

37, III); 
V - referência sucinta aos relatórios e pareceres lidos, aos debates e 

às votações (Arts. 37, V, e 43, § 2.0 
). 
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§ 1" Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o regis-
tro taquigráfico dos debates, o Presidente requererá ao da Câmara as provi-
dências necessárias. 

§ 2º Lida e aprovada, no início de cada reunião, a ata da anterior, 
será assinada pelo Presidente da Comissão e rubricada em tôdas as folhas. 
(Art. 39, § 17) . 

§ 3º As atas das reuniões das Comissões serão datilografadas em folhas 
avulsas e encadernadas anualmente. 

§ 4º As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da 
Comissão dsignado pelo Presidente para servir de Secr~tário. 

§ 5º A ata de reunião secreta. aprovada ao fim da mesma, será datada, 
assinada, lacrada e rubricada pelo Presidente e pelo Secretário, e assim reco-
lhida ao arquivo da Câmara. 

TíTULO III 

Das sessões da Câmara 

CAPíTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 62. As sessões da Câmara serão: 
I - preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Con-

çiresso Nacional, em cada sessão legislativa (Art. 2'" §§ 1°, 3'", 4•, 6• e 
7.º e 62). 

II - ordinárias. as de qualquer sessão legislativa realizadas todos os dias 
úteis, exceto aos sábados {Art. 63) ; 

III - extraordinárias, as realizadas em dia ou hora diversos dos prefixados 
para as ordinárias (Art. 64 e §§, 99, § 19 , III, b); 

IV - solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenaç:ens 
especiais (Art. 69, XVII). 

Parágrafo único. Nas sessões comemorativas ou nas especiais em ho-
menagem a mortos ilustres ou visitantes eminentes, só poderão falar os ora-
dores préviamente designados pela Mesa. 

Art. 63. A sessão ·ordinária terá início às quatorze horas (Art. 71). 
Parágrafo único. A sessão da Câmara dos Deputados, normalmente de 

quatro horas, será dividida em quatro partes (Art. 66) : 
a) a primeira, reservada ao Expediente, terá a duração máxima de ses-

senta minutos, e é improrrogável; 
b) a segunda, destinada a Ordem do Dia, normalmente de duas horas 

(Arts. 15, § !.", I, h, e 73); 
c) a terceira, de meia hora, improrrogável, durante a qual cada Depu-

tado poderá fazer uso da palavra por dez minutos, no máximo, para funda-
mentar projetos, indicações ou requerimentos, fazer comunicações, ou tratar 
df' assuntos diversos, desde que para isso se haja inscrito em livro próprio 
pessoalmente, ou por intermédio do líder do seu Partido {Art. 72, § 13); 

d) a quarta, normalmente de meia hora, para explicação pessoal, também 
mediante inscrição em livro próprio (Art. 76). 

Art. 64. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de 
oficio, 'ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado 
(Art. 62, V). 

§ l"' O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da 
sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara cm sessão, ou pelo 
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SEÇÃO II 

Da Ordem do Dia e da Explicação Pessoal 

Art. 73. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada ê. hora ou por 
falta de orador, tratar-se-á da matéria destinada à Ordem do Dia (Arts. 15, 
§ l '1 , I. h e 63, a e b). 

§ 1º O 1º Secretário lerá a matéria que se houver de votar, ou discutir. 
no caso de não se achar impressa (Arts. 17, VI e 72, § 5°). 

§ 2." Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á início às vo-
tações, na seguiute ordem (Art. 125, "§§ 5'' e 61', e 162, § 8''): 

I - redações finais (Art. 137 e § §}. 
II - matérias da Ordem do Dia (Art. 15, §!", I, i}. 
§ 3º • Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número para vo-

tação, o Presidente anunciará o debate da matéria em discussão (Arts. 15, 
§ 1°, I. i e 108 a 124). 

§ 4º Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á, imedia-
tamente, à votação, interrompendo-se a oração do Deputado que estiver na 
tribuna, desde que a proposição não esteja em discussão em virtude de ur-
gência (Art. 120, I}. · 

Art. 74. Terminadas as votações, o Presidente anunciará a matéria em 
discussão (Art. 15, § 19, I. i). 

Parágrafo único. Se nenhum Deputado se houver inscnto ou solicitado a 
palavra, sõbre a matéria em debate, o Presidente dará como encerrada a 
discussão (Arts. 15, V e 124). 

Art. 75. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá S('r 
alterada, ou interrompida: 

1 - para posse de Deputado (Art. 31', § 2''); 
II - em caso de urgência (Art. 141, parágrafo único); 

III - em caso de preferência (Art. 138 e §§); 
IV - em caso de adiamento (Arts. 123 e§§ e 135 e§§). 
Parágrafo único. Durante a Ordem do Dia só poderão ser levantadas. 

questões de ordem ou apresentadas reclamações atinentes à matéria que nela 
figure (Arts. 80, § 2• e 82). 

Art. 76. A última parte do tempo destinado às sessões ordinárias, por 
prazo nunca inferior a trinta minutos, será re~ervada para explicação pessoal 
(Art. 63, d) . . 

§ l º A inscrição de orador, para explicação pessoal, será feita em livro· 
especial, pelo Deputado, de próprio punho, ou pelo LiJer de seu Partido, no 
mesmo dia da sessão, e só prevalecerá para êsse dia (Art. 9°, § 3°). 

§ 2" Q orador que estiver falando para explicação pessoal não poderá 
ocupar :oi tribuna por mais de 15 minutos, e sómente lhe será facultado continuar 
com a palavra, por igual prazo, mediante cessão do Deputado que se lhe seguir 
na inscrição (Art. 67, § 21'} • 

Art. 77. Finda a hora dos trabalhos. o Presidente anunciará a Ordem 
do Dia da sessão seguinte, que poderá dividir em duas parte {Arts. 15, 
§ !.", I. 111. 64, § !.", 125, § 6.", 151, VIII e XIV, 156, § J.". 158. §§ 1.0 e 
5.", 162. ~ 7.' (' 164, § 2.º}. 

§ I" A Ordem do Dia, na qual as proposições destinadas a votação· 
terão precedência sõbre as em discussão, será organizada segundo a ordPm 
cronológica das matérias, que sómente poderá ser alterada em virtude de 
urgência, preferência regimental ou, excepcionalmente, se assim o aconselhar 
a importância de uma proposição sõbre outras (Arts. 75 e ns. 109, § !.º, 111,. 
:,:irágrafo t.ini<:n, 138 e 143). 
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§ 2,º A propos1çao cntr:lr;í em Ordem do Dia, desde que est~j;i cm 
condições regimentais e tenha parecer das Comissões a que foi distribuida 
(Art 143 e § !."). 

Art. 78. Na última sessão legislativa ordinária de cada lcgishitura, po· 
derá a Mesa, no período que precede as eleições com que se constitui nova 
legislatura do Congresso Nacional. por deliberação do plenário, designar, por 
prazo certo, para Ordem do Dia - «Trabalho de Comissões». 

CAPíTULO Ili 
DAS SESSÕES SECRETAS 

Art. 79. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim resolver, a 
requerimento escrito de quinze Deputados, com a indirnç<lo precisa do seu 
objetivo (Arts. 15, § !.", I. n e 83, § 7."). 

§ 1º Esse requerimento, que ficará conservado em sigilo, será submetido 
a deliberação secreta dos Presidentes das Comissões Permanentes, runidos pelo 
Presidente da Câmara, sob a presidência dêste (Arts. 15, ~ !.", III, f e .Q9, 
§ !.", III, e). 

§ 2º A essa reunião será admitido o autor do requerimento, que poder~i 
fundamentá-lo verbalmente. 

§ 3° Indeferido o requerimento, será permitida a sua renovação, perante 
a Câmara, em sessão pública (Art. 99, § !.º, III, e). 

§ 4º A sessão secreta requerida pelo terço da totalidade dos Deputados. 
ou por alguma Comissão, para tratar de matéria subordinada ao seu exame, ou 
de sua competência, será convocada independentemente de consulta aos Presi-
dentes das Comissões Permanentes. Equivale a requerimento de Comissão. para 
êsse efeito, a entrega à Mesa de pareceres e documentos apreciados em caráter 
secreto, nos têrmos do § 7." do mt. 36 (Arts. 79 e 99, § !.", III. e). 

§ 5" Serão sempre secretas as sessões em que deva ser debatido projeto 
de fixação das fôrças armadas ou modificação da resp~ctiva lei. 

§ 6º Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sair da sala da?. 
sessões, das tribun'1s, das galeri'1s e demais dependênci'1s anexas ao recinto 
tõdas as pessoas estranhas '10S trabalhos, inclusive os funcionários d<1 C<1s<1 
(Art. 15, § ]'', I. n). 

§ 7" Quando se tratar de Z1ssunto pertinente à segu"unça naci01wl. ou 
de importância equivalente, poderá a Câmara decidir que sejam adotadas maiores 
cautelas no sentido de resguardar o sigilo d2. sessão. 

§ 8'1 Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á se o assunto 
que motivou a convocação deve ser tratado secreta, ou publicamente; tal debate, 
porém, não poderá exceder a primeira hora. nem cada Deputado ocupar a 
tribuna por mais de dez minutos (Art. 134). 

§ 9º Antes de encerrnr-se a sessão secreta, a Càmaró resolverá se de· 
verão ficar secretos os seus debates e deliberações, ou constar de ata pública. 

§ 10. Deliberará a Câmara, sem discussão, se os nomes dos requert>ntes 
da sessão secreta deverão, ou não, ser dados à publicidade oficial. 

§ 11 . A ata da sessão secreta será aprovada pela Cãmara, antes de 
levantada a sessão, assinada pela Mesa, fechada em envólucro krado e rubri-
cado pelos 1º e 2" Secretários, com a data da sessão, e rc.cclhida ao arquivo da 
Câmara (Art, 18, III). 

§ 12. Será permitido ao Deputado que houver participado dos debZ1tcs 
reduzir seu discurso a escrito, para ser arquivado com a ata e os documentos 
refereptes à sessão. 
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CAPíTULO IV 

DA INTERPRETAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO 

SEÇÃO 1 

Das questões de ordem 

Art. 80. Tôda dúvida sôbre a interpretação dês te 'Regimento. na sua 
prática, ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem. 
(Art. 15). 

§ 1º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de dez minutos, ao 
formular uma, ou, simultâneamente, mais de mila questão de ordem, à hora 
do Expediente, e de cinco minutos durante a Ordem do Dia (Art. 75, pará-
grafo único, 121. § 19 , V e 134, § 2''). 

§ 2º No momento da votação, ou quando se discutir e votar redação 
final. a palavra para formular questão de ordem só poderá ser concedida, em 
conformidade do parágrafo único do art. 75, uma vez, ao Relator, e uma 
vez a outro Deputado, de preferência o autor da proposição, principal, ou 
acessória, em votação (Art. 75, parágrafo único). 

§ 39 Tôdas as questões de ordem, claramente formuladas, com a indi-
cação precisa das disposições, cuja observância se pretenda ducidar, depois de 
·falar sômente o autor e o impugnante, serão resolvidas, conclusivamente, pelo 
Presidente da Câmara. Não é lícito opôr-se ou criticar a decisão presidencial, 
na sessão em que fôr proferida. Qualquer consideração, ou protesto, nesse 
sentido, só poderão ser feitos, à hora do Expediente, ou em explicação pessoal. 
em sessão posterior (Art. 15, § !.º, I. g). 

§ 4º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que 
assenta a questão de ordem, enunciando-as, desde logo, o Presiciente não lhe 
permitirá a continuação na tribuna e determinará a exclusão, na ata, das pala-
vras por êle pronunciadas (Art. 15, § l '', 1, b). 

§ 5º Não se poderá interromper orador na tribuna, para levantar questão 
de ordem, salvo concessão especial do mesmo. (Arts. 119 e 141. parágrafo 
único). 

Art. 81. As decisões do Presidente da Câmara sôbre questões de ordem 
serão, juntamente com estas., registradas em livro especial, precedido de índice 
remissivo. 

SEÇÃO II 

Das reclamações 

Art. 82. Em qualquer fase da sessã'o, observado o disposto no pará-
gr~1fo único do art. 75, poderá ser usada a palavra «para reciamação» 
(Art. 75, parágrafo único). 

§ 1º O uso da palavra, no caso dêste artigo, destina-se, exclusivamente, 
a reclamação quanto à observância de expressa disposição regimental (Arti-
go 96, V). 

§ 2º Aplicam-se às reclamações tôdas as normas rderentes às questões 
de ordem (Art~. 80 e§§, 21 e 121, § !.º,V). 

CAPITUO V 

DA ATA 

Art. 83. O Diário do Congresso Nacional publicará, cada dia, a ata da 
sessão anterior, com todos os pormenores dos trabalhos (Art. 71. § 4.º). 

§ 1º Os projetos e emendas, os pareceres de Comissõ~s. as indicações e 
os requerimentos serão transcritos na ata, por extens·o, com a menção dos seus 
autores (Art. 93, § t•, III). 
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§ 2º Todos os discursos proferidos durante a sessão serão publicados 
por extenso na ata impressa, sa_lvo as expressas restrições regimentais. Não são 
permitidas as reproduções de discurso ·no Diário do Congresso Nacional' 
com o fundamento de corrigir erros e omissões. As correções constarão da 
secção «Errata», existente naquele órgão. 

§ 3º Os discursos lidos serão publicados com esta declaração: «Ü Depu-
tado F. . . leu o seguinte discurso :». 

§ 4º Ao Deputado que não puder falar, por qualquer motivo, é licito· 
entregar à Mesa .discurso escrito, para ser publicado como se fôra lido. 

§ 5° As informações e os documentos não oficiais, !idos pelo 1º Secre-
tário, à hora do Expediente, em sumário, serãc sómente indicados na ata, 
com a declaração do objeto a que se referirem. salvo se for a sua publicação. 
integral determinada pelo Presidente, de oficio ou a requerimento (Art. 15, 
§ l9, V, e). 

§ 6º As informações enviadas à Câmara dos Deputados, em virtude de 
solicitação desta, a requerimento de qualquer Deputado, ou de Comissão, serão, 
em regra, publicadas na ata impressa, antes de entregues ao solicitante, mas·. 
poderão sê-lo em resumo, ou, apenas, mencionadas. a juízo do Presidente da 
Câmara, ficando, porém, em qualquer hipótese, na Secretarb, cópias na íntegra 
de tais informações, que poderão ser fornecidas a qualquer Deputado (Ar-
tigos 15, § l.º, III, e e 97, § l.º). 

§ 7° A publicação de informações e documentos, oficiais ou não, de cará· 
ter reservad·o, dependerá sempre de deliberação do plenário, mediante requeri· 
mento no qual se declarará expressamente se a sessão deverá ser ou não 
secreta (Arts. 79 e 97, III). 

§ 8º Na ata não será inserido nenhum documento, sem expressa per-
missão da Câmara, ou da Mesa, por despacho do 1º Secretário. salvo nos casos 
previstos neste Regimento. 

§ 9º As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica, em 
Anais, que serão distribuídos aos Deputados. 

Art. 84. Lavrar-se-á ata, manuscrita, ou dactilografada, com a sinopse 
dos trabalhos de cada sessã'o (Art. 72) . 

§ 1 º As atas manuscritas ou dactilografadas serão encadernadas por· 
sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara. 

§ 2º A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será 
redigida, também, manuscrita, ou dactilogràficamente. em resumo, e submetida a· 
discussão e aprovação, presente qualquer número de Deputados, antes de SC'· 
levantar a sessão. 

TITULO IV 
Das. proposições 

CAPíTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 85. Proposição é tôda matéria sujeita à deliberação da Câmara. 
§ 1° As proposições poderão consistir em projetos ée lei, projetos de· 

resolução, emendas, indicações, requerimentos e pareceres. 
§ 2º Tôda proposição deverá ser redigida com clareza, em têrmos explí-

citos e sintéticos. 
§ 39 A Mesa deixará de aceitar qualquer proposição. (Art. 14, I).: 

I sôbre assunto alheio à competência da Cãmara; 
II ,....., evidentemente inconstitucional; 

III - que delegue a outro Poder atribuições privativas do Legislativo-
(Constituição, art. 36, § 2º); 
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IV - anti-regimental; 
V - que, referindo-se a lei ou artigo de lei, decreto, regulamento ou 

qualquer outro dispositivo legal. não se faça acompanhar de sua transcrição, 
ou seja redigida de modo que não se saiba, à simples leitura, qual a provi-
dência objetivad<i ( § 5°); 

VI que, referindo-se a contrato, ou concessão, niío o transcreva por 
extenso; 

VII que contenha expressão ofensiva a quem quer que seja; 
VIII que faç.a sugestões ou recomend<ições a outro Poder (Art. 97, § 1"). 
§ 4º Se o autor da proposiçiío dada como inconstitL1cional, ou recusada 

com fundamento nos ns. III e IV do parágr<ifo anterior, não se conformar com 
a decisão da Mesa, poderá requerer ao Presidente a audiência da Comissão 
de Constituição e Justiça, que, se discordar da decisão da Mesa, restituirá a 
proposição a esta, para o devido trâmite. Se a Comissão fôr favorável à 
decisão da Mesa, será arquivada <i proposição, ressalvado a seu autor, entre-
tanto, recorrer dessa decisão para o plenário (Art. 27, § 1°, I). 

§ 5° A Mesa providenciará no sentido de que as proposições originárias 
do Senado sejam adaptadas às disposições do item V do § 3" (Art. 17, VII). 

§ 6º Considera-se autor de proposição, para efeitos regimentais, o seu 
primeiro signatári'o (Art. 141, parágrafo único). 

§ 7° O autor poderá fundamentar a proposição, por escrito ou verbal-
mente. 

§ 8º Sempre que a proposição não estiver devidamente redigida, a Mesa 
a restituirá ao autor, para organizá-la de acôrdo com as def.erminações regi-
mentais. 

§ 9° Haverá, junto à Mesa da Câmara, um livro de protocolo, destinado 
<io registro das proposições entregues durante as horas de sessões, devendo 
conter, em lugar próprio, a assinatura do deputado que as apresentar. 

Art. 86. A retirada de qualquer proposição, em qualquer fase do seu 
andamento, será solicitada pelo autor ao Presidente da Câmara, que deferirá, 
ou não, o pedido, com recurso para o plenário. Se a proposição já tiver parecer 
favorável da Comissão competente para opinar sôbre o scu mérito, sõmente 
<io plenário cumpre deliberar (Arts. 15, § 1.", II, d e 96, VI e VII). 

Parágrafo único. A proposição de Comissão só p'oderá ser retirada a 
requerimento de seu Relator ou Presidente (Art. 96, VI e VII). 

Art. 87. Finda uma legisbtura, arquivar-se-ão tôdas as proposições quc, 
no seu decurso, tenham sido submetidas à deliberação da Câmara, salvo as 
ofrrecidas pelo Poder Executivo ou Poder Judiciário, as que envolvam emendas 
ú Constituição, as que hajam obtido parecer favorável da Comissão específica, 
ou tendo obtido parecer contrário hajam, não obstante, sido aprovadas em 
primeira discussão e as que tenham transitado pelo Senado Federal ou sejam 
dêste originárias (Art. 161. § 4'1 ). 

§ !.º O arquivamento de proposição não implica em rejeição (Consti-
tuição, art. 72, e Regimento, art. 74, § 4."). 

§ 2.0 O desarquivamento de uma proposição, na legislatura nova, será 
feita mediante determinação da Mesa (Art. 15, § l.º, II, e): 

I. quando requerido, dentro nos primeiro trinta dias da primeira sessão 
legislativa ordinária, por qualquer deputado; 

II - quando requerido em qualquer época: 
a) pelo autor da proposição (Art. 85, § 6."); 
b) pelos · Líderes e Vice-Líderes da Maioria ou da Minoria ou de 

partidos ou grupos de partidos que rL'presentem, pelo menos, a quinta parte 
da totalidade dos deputados (Art. 9.º, § 3.º); 

e) por qualquer Comissão permanente ou especial. 
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3.0 

posições com pareceres ·contrários, sem votos vencidos, de tôdas as Comissões 
a que tenham sido distribuídas (Art. 15, § 1•, II, a). 

§ 4:." S licito ao autor da proposição requerer o pronunciamento do 
plenário, caso não se conforme com o arquivamento (Art. 85, § 6.0 

). 

Art. 88. Todos os processos, quer se refiram a projetos, quer a outras 
matérias, serão numerados por fôlhas, sub-postas cronológicamente a partir 
da inicial. 

§ 1° A requerimento do autor ou Relator de proposição, o Presidente 
da Câmara, ou de Comissão, fará juntar ao respectivo processo a justificação 
ora.! extraída cio Diário do Congresso Nacional (Art. 85, § 6.º). 

§ 2º Quando, por extravio, ou retenção indevida, não fôr possível o 
andamento de qualquer proposição. vencidos os prazos regimentais, a Mesa 
fará reconstituir o respectivo processo pelos meios a seu alcance e provi-
denciará a sua tramitaçã'o ulterior (Art. 14:, IV). 

Art. 89. A publicação de proposição, no Diário do Congresso Nacional 
e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrig~àriamente, 
após o respectivo número: 

I - a iniciativa - se de Deputado, cujo nome será mencionado, de 
Comissão, do Senado, ou do Poder Executivo; 

II - a discussão a que está sujeita; 
III - a respectiva ementa (Art. 93) ; 
IV - a conclusão dos pareceres - se favoráveis, contrários ou com 

substitutivos; 
V - a existência, ou não, de votos em separado, com os nomes de 

seus autores; 
VI - a existência, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme 

os respectivos pareceres; 
VII - outras indicações que se fizerem necessanas. 
Parágrafo único. A publicação constará da proposição inicial. com a 

respectiva justificação; dos pareceres, com os respectivos votos em separado e 
declarações de votos; das emendas, na integra, com as suas justificações, e 
respectivos pareceres; das informações oficais porventura prestadas acêrca 
da matéria; de outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado indis-
pensáveis ao esclarecimento do plenário. 

§ Serão mandadas arquivar pelo Presidente da Câmara as pro-

CAPíTULO II 
DOS PROJETOS 

Art. 90. A Câmara dos Deputados exerce a função legislativa por 
via de projetos de lei, ou de resolução. 

Art. 91 . A iniciativa de projetos de lei, na Câmara, será (Constituição, 
arts .. 67, § 2•; Regimento, art. 161. § 2.): 

I - do Senado Federal (Constituição, art. 67); 
II - do Presidente da República (Constituição, art. 67, §§ l.º e 2.º); 

III - dos Tribunais Federais (Constituição, arts. 67, § 2.º e 97, II); 
único): 

IV - de Deputado ; 
V - de Comissão. 

§ 1º Os projetos de lei são de duas categorias: 
I - os destinados a regular as matérias de privativa competência da 

União e do Poder Le1;islativo, com a sanção do Presidente da República 
(Constituição, art. 65); 

II - os destinados a regular as matérias de exclusiva competência do 
Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República (Constituição. 
art. 66). 
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§ 2'' Os projetos de lei, se ultimada na Câmara a sua elaboração, serão 
enviados, no prazo de dez dias, prorrogável até a metade ; 

I - à sanção do Presidente da República, para promulgaçilo e publicação, 
n9os referidos no I do parágrafo anterior (Art. 137, § 10, a); 

II - ao presidente do Senado, para promulgação e publicação, os referidos 
no n'" II (Art. 137, § 10, b). 

Art. 92. Destinam-se os projetos de resolução a i·egular as matérias de 
caráter político, ou administrativo, sôbre que deva a Câmara pronunciar-se em 
casos concretos, tais como (Arts. 138, § 2°, 164, 166, § 2'1 e 185, parágrafo 
único): 

I - perda de mandato de Deputado (Arts. 169 a 173); 
II - concessão de licença para o processo crimiual, ou prisão., de 

Deputado (Constituição, art. 45 e §§); 
III - concessão de licença a Deputado (Arts. 166 e § § e 167 e §§); 
IV - criação de Comissão Especial, de Inquérito, ou Mista (Art. 30, § l 0); 
V - todo e qualquer assunto de sua economia interna (Arts. 47, § 5°, e 

182, § 1°). 
Parágrafo único. Ultinwda a elaboriJção de projeto de resolução é o 

mesmo sujeito à promulgação do Presidente da Câmara (Art. 137, § 10, a). 
Art. 93. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, con-

cisos e claros, precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu objeto (Ar-
tigo 89, III). 

§ 1º Os projetos serão apresentados em três vias: 
I - uma, subscrita pelo autor e demais signatários, s~ houver, destinada 

ao arquivo da Câmara (Art. 85, § 6."); 
II - uma, autenticada no alto de cada página pelo autor, com as assina-

turas, por cópia, de todos os que o subscreveram, que será remetida à Comissão, 
ou Comissões, a que tenha sido distribuído o projeto; 

III - uma, nas mesmas condições da anterior, destinaua à publicação no 
Diário do Congresso Nacional e em avulsos (Art. 83) . 

§ 2º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade 
legislativa, de acôrdo com a respectiva ementa 

§ 3º Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais matérias 
fundamentalmente diversas, de modo que SC' possa adotar uma e rejeitar outra 
(Art. 39, § 15). 

§ 4º Se os projetos enviados pelo Senado, ou pelo Presidente da Repú-
blica não contiverem ementa, o 1º Secretário providenciará para que lhes seja 
sobrep'osta (Arts. 89, III, e 93). 

§ 5.0 Tudo e qualquer projeto, depois de recebido, aceito pela Mesa, 
numerado e publicado, será imediatamente enviado às Comissões competentes, 
para parecer (Arts. 17, IV e V e 48). 

CAPiTULO III 

DAS INDICAÇÕES 

Art. 94. Indicação é a. propos1çao em que o Deputado sugere a mani-
festação de uma ou mais Comissões, acêrciJ de determinado assunto, visando 
à elaboração de projeto sôbre matéria de iniciativa da Cãmma. 

§ 1º As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula serão des-
pachadas às Comissões e mandadas à publicação, no «Diário do Congresso 
Nacional», sem dependerem de julgiJmento preliminar do plenário (Art. 17, 
IV e V e 48). 

§ 2º Os pareceres referentes a indicações deverão ser interpostos no 
prazo de vinte dias (Art. 39 e §§ ) . 

§. 3º Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sôbre indicação, concluir 
pelo oferecimento de projeto, seguirá êste os trâmites regimentais. 
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§ 4" Se nenhuma Comissão opinar cm tal sentido, o Presidente da 
Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o ;o;rquivamento da indi-
cação a cuja autor dará conhecimento do fato, para que êstc, se quiser. ofereça 
projeto próprio à consideração do plenário (Arts. 15, § 1'', II, b e 87, § 19 ). 

CAPÍTULO IV 

DOS REQUERIMENTOS 

SEÇÃO I  
Disposições gerais  

Art. 95. Requerimento é todo pedido feito ao Presidente da Câmara 
sôbre objeto de expediente, ou de ordem, por qualquer Deputado, ou Comissão. 
(Art. 85, § l.º). 

§ 1º Os requerimentos, quanto à competência para decidi-los, são de 
duas espécies: 

1 - sujeitos apenas a despacho do Presidente (Arts. 15, § 1.", li, h, 
96 e 97); 

II - sujeitos a deliberação do plenário (Arts. 97, § 4.º, 98, § 7.º, 
99 e 100). 

§ 2° Quanto ao aspecto formal. os requerimentos são: 
1 - verbais (Arts. 96 e 99); 

II - escritos (Arts. 97, 98, 99, § 1''. e 100). 

SEÇÃO II 

Dos requerimentos sujeitos a despacho do Presidente 
Art. 96. Será despachado imediatamente pelo Presidente o REQUERI-

MENTO VERBAL que solicite (Arts. 15, § 1.º, II, h e 96, § 1.º, 1, § 2.º, I). 

1 - a palavra, ou sua desistência (Arts. 15 § 1•, e, e 69, VI); 
II - permissão para falar sent<1do (Art. 69, III); 

III - a posse de Deputado (Arts. Y. § 21', 15, § 1°, VI, a e 19, I); 
IV - a leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário; 
V - a observância de disposição regimental (Art. 82, § 1"); 

VI - a retirada, pelo autor, de requerimento verbal, ou escrito ; 
VII - a retirada, pelo aul·or, de proposição com parecer contrário (Ar-

tigo 86 e parágrafo); 
VIII - a verificação de votação (Art. 127, § 1°); 

IX - informações sôbre a ordem dos trabalhos e sõbre a Ordem do 
Dia; 

X - a requisição de documento, livro ou publicação. existente na Câ-
mara, sôbre proposição em discussão; 

XI - o preenchimento de lugar em Comissão (Art. 59, § 3°); 
XII - a inclusão, cm Ordem do Dia, de proposição com parecer e em 

condições regimentais de nela figurar (Art. 77). 

Art. 97; Será despachado pelo Presidente, que o fará publicar, com seu 
despacho, no Diário do Congresso Nacional, o REQUERIMENTO ES-
CRITO que solicite: 

1 - audiência de Comissão, quando por outrn apresentado (Art. 49); 
II - informações oficiais ( § 1''); 

III - inserção nos Anais da Câmara de documento emanado de rcpre-
scnt<1nte de qualquer dos outros poderes, que não contravenha o disp:isto no 
§ 7.0 do art. 83. 





- 37 -

SEÇAO III 
Dos requerimentos sujeitos ao plenário 

Art. 99. Dependerá de deliberação do plenário, será VERBAL e não 
sofrerá discussão o requerimento: 

I ..-- votado com a presença de, pelo menos, cinqüenta ( 50) deputados, 
que solicite: 

a) representação da Câmara por Comissão externa (Arts. 28, III e 31); 
b) prorr'ogação de prazo para apresentação de parecer às emendas ao 

projeto de lei orçamentária (Arts. 151, X e 153). 
e) prorrogação da sessão da Câmara por prazo certo, para o prossegui-

mento de discussão de proposição em Ordem do Dia, ou para que o orador 
inicie, ou termine, explicação pessoal (Art. 67 e § 29). 

II ..-- votado com a presença da maioria absoluta de Deputados, que solicite: 
a) dispensa de interstício para a inclusão de determinada proposição na 

Ordem do Dia (Art. 151, XIII); 
b) dispensa de impressão de qualquer proposição (Art. 137, § 5•); 
e) reconsideração à recusa de emenda a qualquer proposição (Art. 102 

e parágrafo) ; 
d) destaque de parte de proposição principal, ou de proposição acessória, 

integral ou parcialmente aprovada, para constituir proposição independente; 
e) prorrogação da sessão para votação (Arts. 67, § 3.º, 103, 131 e § l.º). 

19§ Dependerá de deliberação do plenário o requerimento ESCRITO 
(Art. 95, § 2.º, II): 

I - sem discussão, apresentado na hora do Expediente, votado com a 
presença de pelo menos dnqüenta (50) Deputados e encaminhado no máximo 
por dois oradores, que não poderão falar por mais de dez minutos cada um 
(Art. 134 e § 19 ): 

a) subscrito por quinze (15) Deputados, no mínimo, que solicite mani-
festação por motivo de luto nacional, oficialmente declarado, ou de pesar pelo 
falecimento de conaressista de aualquer leçlislatura, Chefe de Estado estran-
geiro e pessoa que tenha exercido os carg·os de Presidente ou Vice-Presidente 
da República, Presidente de Tribunal Federal, Ministro de Estado, Governador 
de Estado ou Território e Prefeito do Distrito Federal; 

b) subscrito por vinte e cinco ( 25) Deputados, no mínimo, ou por cinco 
Presidentes de Comissões Permanentes, e sujeito a parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, emitido dentro em 48 horas, que solicite voto de 
aplauso, reçosijo, louvor ou congratulações, por ato público ou acontecimento, 
ambos de alta significação nacional, e que não represente moção de apôio ao 
Govêroo (Art. 15, II, [); 

e) ~ubscrito pela Co'missão de Diplomacia, relativo a ato ou acontecimento 
de alta significação internacional (Art. 27, § l.º): 

II ..-- sem discussão, e votado pela maioria absoluta dos Deputados, que 
solicite: 

a) renúncia de membro da Mesa; 

b) remessa a determinada Comissão, de papel distribuído a outra; 
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e) audiência de Comissão sôbre determinada matéri;:i (Art. 49); 
d) designação da Comissão Especial de cinco membros prevista no 1o 

do art. 107; 
e) retirada da Ordem do Dia de proposição com parecer favorável ; 
f) prorrogação do prazo para a apresentação de parecer, por qualquer 

Comissão, salvo o disposto no art. 98, nº I. letra b; 
g) discussão e votação de proposição por títulos, capítulos, grupo de 

artigos, artigos ou emendas (Arts. 112, parágrafo único, 131, § 2•); 
h) adiamento da discussão, ou da votação (Arts. 123 e §§, 135 e § § 

e 136); 
i) encerramento da discussão (Art. 124 e §§); 
j) votação por determinado processo (Arts. 128, § 8• e 129, parágrafo 

único, IV); 
k) dispensa de impressão para votação de redação final (art. 137, § 5.º); 
1~) preferência (Art. 131 e §§) ; 
m) urgência (Arts. 141 e parágrafo e 142); 

III ~ sujeito a discussão, e votado pela maioria absoluta dos Deputados, 
que solicite: 

a) entendimento com o Senado para constituição d:: Comissão Mista 
(art. 32); 

b) sessão extraordinária (Arts. 62, III, e 64 e §§); 
e) sessão secreta (Arts. 15, § 1.", I. n e 79 e §§ !." a 4."); 
d) licença de Deputado (Arts. 166 e§§ e 167 e§§); 
e) audiência de Ministro (Art. 174). 

§ 2° A manifestação de pesar, a que se refere o n• I, letra a, poderá 
constar da inserção, em ata, de voto da Câmara, da reserva de tempo do 
expediente para o elogio do morto e da suspensão da sessão por tempo 
nunca superior a trinta minutos. 

§ 3° Só poderá ser admitido requerimento de levantamento da sessão 
pelo falecimento de: 

Presidente ou Vice-Presidente da República; 
Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
Ministro de Estado; 
Membro do Congresso Nacional;; 
Chefe de Estado estrangeiro, com representação diplomática no pais; 
Governador de Estado; 
Prefeito do Distrito Federal; 
Constituinte. 

Art. 100. O requerimento sôbre propos1çao em Ordem do Dia entrará 
com ela em discussão (Arts. 49 e § 19 , 123, § 2•. e 136). 

§ 1º O requerimento de audiência de Comissão. sôbr~ matéria consta!lte 
da Ordem do Dia, constituirá preliminar, para o efeito de ser discutido e 
votado antes de se anunciar ou prosseguir a discussão cu votação da mesma 
matéria (Arts 123, § 2• e 136) 

§ 2º Não será aceito pelo Presidente, com recurso de seu dt!spacho 
para o plenário, o requerimento de audiência de Comissão sôbre proposição 
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que não tenha relação com as matérias da competência da mesma (Arts. 15, 
§ 1.", II, 123, § 2." e 136). 

§ 3º Salvo quando nas respectivas fases de discussão e encaminhamento 
de votação, nos termos regimentais, nenhum Deputado pod,·ra usar da palavra 
sôbre requerimento escrito, ainda que seja a titulo de lê-lo ou fundamentá-lo 
oralmente (Arts. 116, § 1° e 134, § 3º) 

CAPíTUO V 

DAS EMENDAS 

Art. 101. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. 
§ 1º As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas GU modificativas. 
§ 2º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qualquer 

parte de outra. 
§ 3º Emenda substitutiva é a propos1çao apresentada cerno sucedânea a 

outra e que tomará o nome de «substitutivo» quando abranger o projeto no seu 
conjunt'o (Arts. 98, § 6° e 132 e §§). 

§ 4º Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra. 
§ 5º Emenda modificativa é a que altera proposição sem a modificar 

substancialmente. 
§ 6. 0 Denomina-se sub-emendn a emenda apresentada a outra. 

Art. 102. Não serão aceitas emendas, sub-emendas ou substitutivos que 
não sejam rigorosamente pertinentes à proposição. Se a emenda se afastar 
dêsse preceito, será devolvida ao autor, para apresentá-la, se assim julgar 
conveniente, como proposição autônoma (Art. 39, § l'') 

Parágrafo único. O autor de proposição que receber emenda estranha 
ao objetivo da mesma terá o direito de reclamar contra a sua admissão. Ao 
Presidente da Câmara compete resolver, nesta fase, sôbre a sua aceitação, ou 
não. É lícito, porém, ao autor da proposição, no momento da yo\ação· da 
emenda impugnada, recorrer da decisão do Presidente, para o plenário, e 
requerer seja a proposição acessória, que lhe parecer contrária, ou diversa 
do enunciado da proposição principal. destacada para constituir proposição 
autônoma (Art. 15, § 1•, II). 

Art. 103. A emenda destacada, em qualquer discussão, para constituir 
proposição à parte, terá êsse destaque efetivado por determinação da Mesa 
e passará, logo depois, a proposição autônoma (Art. 99, II, e 131. § 5°). 

Parágrafo único. Se fôr necessário proceder-se à redação de emenda 
destacada, será esta entregue ao autor, para que o faça. 

Art. 104. A emenda à redação final só será admitida nos casos previstos 
no § 6.º do art. 137. 

CAPíTULO VI 

DOS PARECERES 

Art. 105. Parecer é a propos1çao com que uma Comissão se pronuncia 
sôbre qualquer matéria sujeita a seu estudo (Arts. 39 e H e50 parágrafo) . 

§ l.º A Comissão que tiver de apresentar parecer às proposições, men-
sagens e demais papéis submetidos à sua apreciação, cingir-se-á à matéria 
de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal. quer 
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de 2ccssóri<i, ou de matéria ainda não objetivada n<i proposição ( Arts. 26, a 
29 e 30 e §§). 

§ 2.º O parecer, redigido por escrito, .constará de três partes: 
I - relatório, em que se fará exposição, tanto quanto possível explícita, 

da matéria em exame; 
II - parecer do relator, em têrmos sintéticos, com a sua opinião sôbre 

a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou 
sôbre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emendas (Art. 39, 
§ 4.º); 

III - parecer da Comissão, com as conclusões desta. 
§ 3.º O parecer a emendas pode constar apenas da parte opinativa, 

dispensado o relatório. 
§ 4.º Sempre que fôr apresentado parecer sôbre qualquer documento, ou 

papel, que não seja projeto do Executivo, nem proposição da Câmara ou 
do Senado, desde que das suas conclusões deva resultar resolução, ou lei, 
deverá o mesmo conter a proposição necessária, devidamente formulada. 

§ 5.° Cada proposição terá parecer independente, salvo quando, em se 
tratando de matérias análogas, tenham sido anexados os respectivos processos, 
a requerimento escrito de Comissão competente, despachado pelo Presidente 
da Câmara. Nesse caso, haverá um só parecer, o qual, se concluir por substi-
tutivo, e êste fôr aprovado, tornará prejudicadas as respectivas proposições. 
Se o parecer concluir pela aprovação de uma das proposições em causa, a 
aprovação desta pela Câmara prejudicará as demais. Se concluir pela re-
jeição de tôdas, serão votadas em conjunto, na conformidade do parecer, 
salvo destaque de qualquer delas, aprovado pela maioria absoluta dos 
Deputados (Art. 39, § 15). 

§ 6.º Os pareceres aprovados em Comissão, quando a outra não tiver 
de ir o processo, serão remetidos à Mesa, anunciados no Expediente e man-
dados à publicação (Art. 50). 

§ 7.º O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer formulado 
em desacôrdo com as disposições regimentais, para que o redija na sua 
conformidade ( Arts. 50, parágrafo, e 51). 

Art. 106. Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos neste 
Regimento, o parecer poderá ser verbal ( Arts. 98, § 8. º e 144). 

Parágrafo único. O Relator de parecer verbal, designado pelo Presidente 
da Comissão, indicará, sempre, os nomes dos membros favoráveis e dos con-
trários à proposição. 

Art. 107. Nenhuma proposição será sujeita a discussão ou a votação 
sem que seja interposto parecer escrito pela Comissão competente, exceto 
nos casos previsto neste Regimento (Art. 98, § 7•). 

§ 1.º Esgotados os prazos regimentais sem parecer da Comissão onde 
estiver transitando a proposição, o Presidente da Câmara dos Deputados, 
de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado, votado nos têrmos do 
art. 99, n.º II, designará uma Comissão Especial de cinco membros, indicando-
lhe, de logo, o Presidente, a fim de opinar a respeito, .supletivamente, no 
prazo de cinco dias prorrogável até o dôbro. Dentro em quarenta e oito horas, 
no máximo, após a escolha da Comissão, o Presidente designado convoca-la-á, 
em aviso no Diário do Congresso Nacional, fixando dia, hora e local para a 
reunião, procedendo-se, a seguir, de acôrdo com os princípios gerais a propó-
sito das demais comissões (Arts. 15, § l.º, III, b e 39 e §§). 

§ 2.º Sempre que o Presidente da Câmara julgar necessário, ou fôr soli-
citado pelo plenário, convidará o Relator, ou outro membro da Comissão, 
com a qual tiver mais pertinência a matéria, a explicar as razões do parecer, 
o que será feito em encaminhamento da votação (Arts. 15, § 1.º, I, i e j 
e 98, § 8•). 
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TITULO V 

Dos debates e deliberações 

CAPITULO I  

DA DISCUSSÃO  

SEÇÃO 1 

Disposições gerais 

Art. 108. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em 
plenário. 

Art. 109. Todo projeto, exceto os que tiverem tramitação especial, será 
submetido a duas discussões (Arts. 158, § 5°, 160 e 166, § 2º). 

§ 1.0 Dentro de cinco dias da publicação de um projeto, com os res-
pectivos pareceres e distribuídos os avulsos, será a Câmara notificada, me-
diante publicação no Diário do Congresso, de que, dentro de 48 horas, o 
mesmo estará incluído na Ordem do Dia em primeira discussão (Art. 77, § 1°). 

§ 2º A apresentaçã'o de emenda em plenário, subscrita por qualquer 
deputado, poderá ocorrer durante todo o período em que o projeto se encontre 
em Ordem do Dia, em primeira discussão. 

§ 3.0 Oferecidas emendas ell'\ plenário, e encerrada a discussão, serão 
as mesmas enviadas à Comissão específica para parecer. 

Art. 110. Haverá, nos têrmos do art. 51. discussão previa para a 
proposição considerada inconstitucional pela maioria absoluta da Comissão 
de Constituição e Justiça, e que será automàticamente encerrada com o decurso 
de duas sessões (Art. 122, § 1°, II). 

Art. 111 . Recebida a proposição, de volta das Comissões, a Mesa fará 
publicá-la no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, juntamente com 
os pareceres. 

Parágrafo único. Impressos e distribuídos os avulsos, a proposição será 
incluída na Ordem do Dia, para discussão (Art. 77, § 1°). 

Art. 112. A discussão será feita sôbre o conjunt'o da proposição, obser-
vado o disposto no ·art. 100. 

Parágrafo único. O Presidente da Câmara, . de oficio, ou por de1iberação 
do plenário, presente a maioria absoluta dos Deputados, poderá anunciar o 
debate por artigos. títulos, capítulos, seções, ou grupos de artigos, sendo 
lícito, neste caso, ao Deputado inscrito, dividir em vários discursos o tempo 
de que dispuser para tratar da matéria (Arts. 99, § 1°, II, 122, § 5° e 
124. § 3°). 

Art. 113. A proposição, cuja discussão tenha sido encerrada na sessão 
legislativa anterior, terá reaberta essa discussão e poderá receber novas 
emendas, se assim fõr deferido pelo plenário, a requerimento de qualquer 
Deputado. As proposições de legislatura anterior, nas mesmas condições, 
terão sempre a discussão reaberta. 

Art. 114. Quando uma proposição estiver em Ordem do Dia, em 
segunda discussão, sarnente será admitida a apresentação de emenda subscrita 
por vinte e cinco Deputados. 
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Art. 115. Encerr<1d'1 a discussão, se houver emend<Js, oferecid;is nos ter-
têrmos do artigo anterior, serão as mesmas submetidas às Comissões com 
que tiverem pertinência, devendo cada uma delas opinar no prazo de cinco 
dias, prorrogável por mais cinco (Arts. 39 e §§ e 124 e §§). 

Parágrafo único. Se não forem apresentadas emendas, estará a pro-
posição em condições de ser votada (Art. 124, § 6•). 

Art. 116. A discussão dos requerimentos a ela sujeitos e não acessó-
rios de outra proposição será encerrada se não houver quem peça a palavra, 
ou se desitir quem a houver solicitado (Art. 124). 

§ 1.º Encerrada a discussão, será adiada a votação do requerimento 
para depois de ultimada a Ordem do Dia da sessão seguinte. 

§ 2.º Se fõr pedida a palavra sôbre requerimento em discussão, será 
esta adiada para depois de ultimada a Ordem do Dia seguinte. 

Art. 117. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultânea-
mente, sôbre o mesmo assunto, o Presidente deverá concedê-la na seguinte 
ordem (Art. 124, § 1•): 

I ~ ao autor da proposição; 
II ao Relator; 

III ~ ao autor de voto em separado; 
IV ao autor de emenda; 
V - a Deputado favorável à matéria em discussão; 

VI - a Deputado contrário a essa matéria. 
§ l .º Sempre que os Deputados se inscreverem para discussão, deverão 

declarar se são favoráveis ou contrário à proposição em debate, para que a 
um orador favorável suceda um contrário, e vice-versa (Art. 15, § 1 •, 1. d). 

§ 2.º Na hipótese de todos os Deputados inscritos para a discussão d~ 
determinada proposição serem a favor, ou contra a mesrria, ser-lhes-á dada. 
a palavra pela ordem da inscrição, sem prejuízo do disposto nos números I 
a IV, do art. 117. 

Art. 118. O Deputado que usar da palavra sõbre proposição em dis-
cussão não poderá: 

I - desviar-se da questão em debate (Art. 15, § l.º, I, e); 
II - falar sôbre o vencido (Art. 15, § l.", I, e); 

III - usar de linguagem imprópria (Art. 15, § l.", I, e); 
IV -- u\tr;o;passar o prazo regimental (Arts. 15, § l.", I, f. e 122). 
Art. 119. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra quando hou\'er 

orador na tribuna (Art. 8°, § 5°). 
Art. 120. O Presidente solicitará ao orador, que estiver debatendo 

matéria em discussão, interrompa o seu discurso, nos seguintes casos (Art. 12): 

I - se houver número legal para deliberar e a matéria em discussão 
nào estiver sob regime de urgência (art. 73, § 4•); 

II ~ para leitura de requerimento de urgência relativo à segurança 
nacional. ou a calamidade ;:iública, assinado pelo quarto, no mínimo, do 
número total dos Deputados (Art. 141, parágrafo únic;o) ; 

III - para submeter à votação requerimento de prorrogação do tempo. 
que cabe ao orador (Art. 122, § 4•). 

IV - para comunicação importante à Cãmara (Art. 15, § 4•); 
V ~ para recepçiío de personagem de excepcional relêvo, nacionai ou 

estrangeira, em visita à Câmara (Art. 63); 
VI - para votação de requerimento de prorrogação de sessão {Arti-

go 67, § 4''). 
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SEÇÃO II 

Do aparte 

Art. 121. Aparte é a interrupção breve e oportuna do orador. para 
indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. 

§ l.º O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar permissão. 
e, ao fazê-lo, deve permanecer de pé. 

§ 2.º Não será admitido aparte: 

- à palavra do Presidente (Arts. 15 e 80, § 3°); 
II ~ paralelo a discurso; 

III - por ocasião de encaminhamento de votação (Art. 134 e §§); 
IV - quando o ·orador declarar, de modo geral, que o não permitir ( § l 9); 
V ~ quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando 

para reclamação (Arts. 80 e 82, § 29 ) • 

§ 3.º Os apartes subordinam-se às disposições relativas aos debates, 
em tudo que lhes seja aplicável (Art. 118). 

§ 4.'' Não serão publicados os apartes proferidos em desacõrdo com 
os dispositivos regimentares ( § 2°) . 

SEÇÃO III 

Dos prazos 

Art. 122. O Deputado só poderá falar uma vez, e pelo prazo de um;:i 
hora, na discussão de qualquer projeto, salvo o disposto nos parágrafo~ 
dêste artigo. 

§ l." O prazo será de meia hora: 

I - em caso de urgência (Art. 143) ; 
II - em discussão prévia (art . 110} ; 

III - sôbre indicação ou requerimento sujeito a discussão (Arts, 9-1, 
99, § l", III, 100 e 116, § 2''); 

IV - sôbre parecer autônomo, que não conclua por projeto (Art. 105, 
§ 4º). 

§ 2." O prazo será de vinte minutos, improrrogável, nos casos não 
regulados, de modo especial, em disposição dêste Regimento. 

§ 3.º O autor e o Relator poderão falar duas vêzes cada um, pelo 
mesm') espaç•J de tempo que os outros Deputados, salvo disposição especial 
em contrário. 

§ 4.º Qualquer prazo, salvo expressa proibição regimental. poderá ser 
prorrogado pela metade, no máximo, mediante concessão dos Deputados pre-
sentes, em número nunca inferior a cinqüenta (Art. 120, III). 

§ 5.º Os prazos e suas prorrogações serão concedidos em dôbro quando 
a matéria, nos têrmos do art. 112, parágrafo único, deva ser discutida por 
partes (Art. 99, § 19 , II, g). 

SEÇÃO IV 

Do adiamento da discuss3.o 

Art.' 123. Durante a discussão, será permitido o seu adiamento, me-
diante requerimento escrito e por prazo não superior a dez. dias. 

§ 1." O requerimento não será lido, nem votado, se houver orador na 
tribuna. 

§ 2.º Quando a causa do adiamento fôr audiência de Comissão, deverá 
haver relação direta e imediata entre a matéria da proposição e a competência 
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dzi Comissão, cuja audiência se requer (Art. 49, § § 1° e 2°). Se o requeri-
mento não satisfizer a esta exigência, o Presidente não o admitirá, mas deverá 
mandar publicá-lo no Diário do Congresso Nacional, com o respectivo des-
pacho (Arts. 100, § 2• e 138, § 6•). 

§ 3.º Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de 
urgência (Art. 140). 

§ 4.º Quando, para a mesma proposição, forem apresentados dois ou 
mais requerimentos de adiamento, aprovado um, .ficarão prejudicados os demais. 

SEÇÃO V 
Do encerramento 

Art. 124. O encerramento normal da discussão dar-se-á pela ausência 
de oradores, ou pelo decurso dos prazos regimentais (Arts. 115, 116, 146, 
§ 2° e 156, § 2°). 

§ 1.0 Se não houver orador inscrito, nem fõr solicitada a palavra, para 
discussão, dar-se-á a mesma como encerrada (Art. 117). 

§ 2.º O encerramento de discussão, salvo disposição especial dêste 
Regimento, só poderá ser requerido quando a proposição haja sido discutida 
cm sessão anterior, e já tenham falado pelo menos quatro oradores. 

§ 3.º Se se proceder por partes à discussão, o encerramento de cada 
parte só poderá ser pedido depois de terem falado, no mínimo, dois orado-
res (Arts. 99, § 1°, II, g e 122, § 5°). 

§ 4.º Não sendo oferecidas em plenário, o projeto com a primeira dis-
cussão encerrada será submetido imediatamente a votação, como as emendas 
acaso ofer~cidas pelas Comissões, e, se aprovada qualquer emenda, será enviado 
à Comissão específica, que redigirá o vencido para segunda discussão. 

§ 5." O projeto e emendas aprovados, nos têrmos do § 4.º, em primeira 
discussão, serão enviados à Comissão específica que redigirá o vencid'o para 
segunda discussão. 

§ Encerrada a discussão de um projeto em segundo turno, será69 

o mesmo votado, se não houver recebido novas emendas. Em caso contrário, 
a votação só se fará após o pronunciamento das Comissões sôbre as mesmas. 
Em qualquer dessas hipóteses, aprovado o Projeto irá o mesmo à redação final 
(Art. 115, parágrafo único). 

CAPITULO II 
DA VOTAÇÃO 

SEÇÃO 1 
Disposições gerais 

Art. 125. A votação completará o turno regimental da discussão (Ar- 
tigo 109).  

§ l.º As votações das matérias de disc~ssão encerrada e das que se acharem 
sôbre a Mesa serão realizadas em qualquer dia (AH.. 115, parágrafo único e 124, 
§ 6•,). 

§ 2. º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado, exceto 
membro de Comissão que esteja reunida, deverá deixar o recinto das sessões. 

§ 3.0 Nenhum Deputado presente poderá excusar-se de tomar parte nas 
votações, se não fizer declaração prévia de não ter acompanhado a discussão 
da matéria. 
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§ l .º À medida que fôr sendo feita a chamada, o 2." e 3." Secretários 
tomarão assentamento, respectivamente, dos Deputados que votarem num ou 
noutro sentido, repetirão em voz alta os seus nomes e votos, um a um, 
e irão proclamando o result<1do da vot<1ção (Arts. 8°, IX e 18, IV). 

§ 2.º Qualquer retificação sómente será admitida imediatamente após a 
repetição, pelos Secretários, da resposta de cada Deputado. 

§ 3.º Os Deputados que chegarem ao recinto após a chamada dos seus 
nomes aguardarão que se atinja o fim da lista, quando o Presidente deverá 
convidá-los a manifestarem o seu voto, o que será feito de plenário e em 
voz <1lta (Art. 127; § 6'1). 

§ 4. 0 Em seguida, proceder-se-á <1 cham<1da dos membros da Mesa e 
das Comissões que estiverem reunidas. Para êste fim a Mesa enviará, no 
início de cada verificação, o avulso da matéria em debate às salas das 
Comissões, com os esclarecimentos necessários a fim de que os Deputados se 
manifestem, o que farão apondo a sua assinatura, e em seguida o seu voto, 
em uma ficha de papel a isso destinada. Os Secretários anunciarão o resul-
tado da votação dos membros das Comissões pelo processo indicado no pa-
rágrafo 1° dêste artigo (Arts. 17, IV e 35, parágrafo). 

§ 5.º O Presidente anunciará, logo após, o encerramento da votação e 
proclamará o seu resultado final (Art. 15, § 1°, e k). 

§ 6.º Depois que o Presidente proclamar o resultado final da votação, 
nenhum Deputado poderá ser admitido a votar. 

§ 7.º A relação dos Deputados que votaram a favor e dos que votaram 
contra será publicada no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte. 

§ 8.º Para se praticar a votação nominal. fora dos casos expressamente 
previstos neste Regimento, será mister que algum Deputado o requeira, por 
escrito, e a Câmara o admita ( §§ 10 e 11 e art. 162, § 9°). 

§ 9." Quando algum Deputado requerer votação nominal e a Câmara 
não a conceder, será vedado requerê-la novamente sôbre a mesma proposição. 

§ 10. Se a Câmara deliberar, préviamente, que tôdas as votações de 
determinada proposição se realizem pelo processo simbólico, não será admitido 
requerimento de votação nominal. para essa matéria ( § 8°). 

§ 11. O requerimento verbal não admitirá votação nominal ( § 8°). 
Art. 129. A votação por escrutinio secreto praticar-se-á mediante cé-

dulas impressas, ou dactilografadas, recolhidas em urna, à vista do plenário. 
Parágrafo único. A votação será realizad<1 por escrutínio secreto (Ar-

tigos 8.º e 15, § 3.º): 
I - nos seguintes casos, mencionados no art. 43 da Constituição: 
a) quando a Câmara tiver de resolver sôbre a prisão de Deputado ou 

de autorizar, ou não, a formação da culpa, no caso de flagrante de crime 
inafiançável. ou sôbre licença para processo criminal (Constituição, art. 45, 
§ 2."); 

b) quando julqar as contas do Presidente da República (Constituição, 
art. 66, n." VIII e Regimento, art. 120, parágrafo único, b); 

c) quando deliberar, durante o estado de sítio, sôbre a suspensão de 
imunidades de Deputados cuja liberdade se torne manifestamente incompatível 
com a defesa da Nação ou com a segurança das instituições políticas ou 
sociais (Constituição, art. 213); 

II - quando se tratar de projeto importante; como tal considerado pela 
Mesa, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado ou Comissão, com 
recurso para a Câmara na hipótese de indeferimento, e que envolva benefícios 
especiais a determinada classe ou grupo; 

III - quando a Câmara tiver de pronunciar-se sôbre perda de mandato 
de Deputado, em têrmos do art. 173; 

IV - se assim fôr estabelecido em requerimento subscrito pelo têrço 
dos Deputados. 
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SEÇÃO III 

Do método ele "ota,·,io e do destaque 

Art. 130. Na discussão prévia, a proposição será votada em globo 
(Arts. 110 e 122, § 19 , II). 

Art. 131. As emendas serão votndas em grupos, conforme tenham pa-
recer favorável ou contrário, e, por fim, a proposição principal, em globo 
(Art. 154, IV). 

§ l.º O plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer Deputado, 
que a votação de tôdas as emendas se faça separadamente. devendo, nesse 
caso, ser consideradas em primeiro lugar as com parecer favorável e, depois, 
as corri paracer contrário ( § 49 ) • 

§ 2." Também poderá ser deferida pelo plenário a votação de projeto 
por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos, ou artigos (Art. 99, § 1°, 
II, g). 

§ 3." Sómente será permitida a votação parcelada a que se referem os 
pzirágrafos anteriores se solicitada durante a discussão, salvo quando 'o requeri-
mento seja de autoria do Relator ou tenha parec~r verbal favorável do 
mesmo, em nome da respectiva Comissão. 

§ 4." O pedido de destaque de emendas, para serem votadas separada-
mente e afinal, deve ser apresentado ao Presidente antes de anunciada a 
votação. O Presidente sómente poderá recusar pedido de destaque por intem-
pestividade ou vício de forma (§ l9 e arts. 134, § 5'' e 155). 

§ 5.º Não será admitida votação destacada de parte de dii:posição 
principal, ou acessória, do Senado, ou, se f\ão requerida durante a discussão, 
da Câmara (Arts. 99, II, e e 131, § 39 ). 

§ 6.º O requerimento relativo a qualquer proposição precede-Ia-á na 
votação (Art. 100, § 11', 123 e §§ e 135 e §§). 

Art. 132. O substitutivo da Câmara a projeto do Senado será consi-
derado como série de emendas, e votado, separadamente, por artigos, pará-
grafos, números e letras, em correspondência aos do projeto emendado. 

§ l.º Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivos do 
Senado a projeto da Câmara. 

§ 2." Sempre que a Câmara receber substitutivo do Senado a projeto 
de sua iniciativa fará a publicação paralela das duas proposições, a fim 
de que a cada disposição do projeto corresponda, lateralmente, a do substi-
tutivo. As disposições aditivas serão publicadas após as do projeto inicial 
e as supressivas ao lado das supressas, considerando-se supressas as que não 
tenham correspondentes no substitutivo. 

Art. 133. O disposto nesta Seção não se aplica ao projeto de lei orça-
orçamentária nem aos demais que tenham, regimentalmente, tramitação especial 
(Art. 151, XV). 

SEÇÃO IV 

Do encaminhamento 

Art. 134. Anunciada uma votação, poderá o Deput·ado encaminhá-la, 
ainda que se trate de matéria não sujeita a discussão, ou que esteja em 
regime de urgência (Arts. 79, § 8°, 99, § l''. I e 142). 

§ 1.º Para encaminhar a votação, nenhum Deputado poderá falar por 
mais dez minutos (Art. 151. XVI). 
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§ 2.º As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes, susci-
tados no momento da votação, .serão computados no prazo do encaminhamento 
(Art. 80, § 1°). 

§ 3.0 No encaminhamento da votação, além do autor da proposição e 
o de voto vencido, bem como do Relator, cada partido terá direito a se 
fazer ouvir por tantos oradores quantas sejam as parcelas de 25 deputados, 
ou fração, que integrem a sua represmtação, assegurado, porém, a cada 
partido o direito a um orador. 

§ 4." Sempre que a Câmara tiver aprovado requerimento de votação 
por partes (Arts. 99, § 1•, II. g e 131, §§ 2• e 3•), será lícito a qualquer 
Deputado, observado o disposto no § 1°, falar uma vez para encaminha-
mento de cada seção, capitulo ou titulo, cuja votaçã·o tenha sido anunciada. 

§ 5.º No encaminhamento de votação de emenda destacada, sõmente pD-
derão falar, uma vez cada um, por dez minutos, o autor da emenda e o Relator, 
salvo o disposto no art. 107, § 2.º (Art. 131, §§ !.º e 4.º). 

SEÇAO V  
Do adiamento da votação  

Art. 135. Qualquer Deputado poderá requerer, por escrito, durante a 
discussão de proposição, o adiamento da respectiva votação (Art. 99, § !.º, 
II, k). 

§ !.º O adiamento da votação só poderá ser concedido por prazo prévia-
mente fixado. 

§ 2.0 Encerrada a discussão de proposição, o adiamento de sua votação 
só poderá ser solicitado, em requerimento escrito, pelo autor, maioria de 
Comissão, que tiver opinado sôbre a matéria, Relator ou Líder. 

§ 3.º Solicitado, simultâneamente, mais de um adiamento, a adoção 
de um requerimento prejudicará os demais. 

§ 4.º A proposição ·de natureza urgente, ou em regime de urgência, 
não admite adiamento de votação (Art. 140). 

Art. 136. Requerido o adiamento de votação, para audiência de Co-
missão determinada, a Mesa não submeterá o requerimento à consideração 
da Câmara, se não houver relação direta e imediata entre a propos1çao em 
debate e a competência da Comissão (Arts. 49, §§ 1° e 2• e 138, § 69 ). 

Parágrafo único. A Mesa, sempre que se verificar a hipótese dêste 
artigo, dará publicidade, na ata dos trabalhos da Câmara. ao requerimento 
recusado, com o respectivo despacho (Art. 100, § 2.º). 

CAPITULO III 
DA REDAÇÃO FINAL 

Art. 137. Ultimada a votação, o projeto, em sua fase final, com as 
respectivas emendas, se houver, será enviado à Comissão de Redação, para que 
elabore a redação final, na conformidade do vencido, e apresente, se necessário, 
emenda de redação (Art. 166, § 3°). 

§ !.º Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos de leis orça· 
mentárias, enviados, para redação final, à Comissão de Finanças (Art. 151. 
XVII e XVIII) ; de fixação das fôrças armadas, enviados à Comissão de 
Segurança Nacional (Art. 27, § 8.º); de modificações no Regimento Interno, 
ou de assuntos relativos à economia interna da Câmara, enviados à Mesa 
( Arts. 14, VI, 1°64, § 3.º, 182 e 183); sôbre prestação de contas, enviados à 
Comissão de Tomada de Contas (Art. 158, § 7.º); de emenda a Código, 
mandada à Comissão Especial respectiva (Art. 27, § 6.º). 
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§ 2." O projeto vindo do Senado e não emendado ê dispensado de redação 
final. 

§ 3." A redação final será elaborada dentro em dois dias. Dada, porém, 
a extensão do projeto e o número de emendas aprovadas, o Presidente 
da Câmara poderá prorrogar o referido prazo até oito dias, e até quinze. 
se se tratar de projeto de Código. Em regime de urgência, êsses prazos 
ficarão reduzidos à metade (Arts. 145 e 151. XVIII). 

§ 4.º A redação final será votada depois de publicada no Diário do 
Congresso Nacional e em avulsos. 

§ 5." A Câmara poderá, a requerimento de qualquer Deputado, quando 
a redação final estiver na Mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim 
de proceder-se a imediata votação. 

§ 6.º Será admitida emenda à redação final exclusivamente para evitar 
incorreção de linguagem; incoerência notória; contradição evidente; ou absurdo 
manifesto (Art. 104). 

§ 7." A redação final sômente quando emendada será suieita a discussão, 
que se fará depois de publicada a emenda, ou dispensada a publicação 
pelo plenário. 

§ 8." Sômente poderão tomar parte no debate, uma vez apenas e por 
cinco minutos, o autor de emenda e o Relator. 

§ 9.'' Encerrada a discussão de redação final. por falta de oradores 
ou mediante requerimento, depois de haverem falado no mínimo quatro 
D2putados e o Relator, proceder-se-á à votação, que terá início pela emenda. 

§ 10. A redação final aprovada será enviada : 
a) a de projeto de resolução da Câmara dos Deputados ao respectivo 

Presidente (Art. 92, parágrafo único); 
b) a de projeto de lei dependente de promulgação ao Presidente do 

Senado Federal (Art. 91. § 2•, II); 
e) a de projeto de lei destinado à sanção a'o Presidente da República 

(Art. 91. § 2•, a). 
Ç 1J • Quando, após a aprovação de qualquer redação final de projeto, se 

se verificar inexatidão material, lapso ou êrro manifesto do texto, a Mesa 
procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário, e 
far;i a devida comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado o autógrafo, 
ou ao Presidente da República, se já tiver o projeto subido à sanção. Não 
havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção; em caso contrário, 
caberá decisão ao plenário. 

§ 12. Quando a inexatidão, lapso ou êrro manifesto do texto se verificar 
cm autógrafo remetido pelo Senado, a Mesa o devolverá a êste, para correção, 
do que dará comunicação ao plenário. 

CAPITULO IV 

DA PREFERÊNCIA 

Art. 138. Denomina-se preferência a primasia na discussão, ou na vo-
t<Jção, de uma proposição sôbre outra, ou outras (Art. 77, § !•). 

§ 1.0 As proposições terão preferência, para discussão e votação, na 
seguinte ordem: 

I declaração de guerra ; 
II - tratado de paz ; 

III - projeto de lei orçamentária (Arts. 147 a 156); 
IV - matéria considerada urgente (Arts. 140 a 146); 
V acordos internacionais com prazo fixo para ratificação ; 

VI fixação das fôrças armadas ; 
VII emenda à Constituição (Art. 162). 
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§ 2.º Os projetos de resolução da Câmara e os de lei referentes a 
crédito destinado ao Congresso Nacional. a qualquer de suas Casas, ou aos 
seus serviços, poderão ser preferencialmente discutidos e votados (Arts. 14, 
VI, 92 e 182, § 1°). 

§ 3.º O substitutivo originário de Comissão terá preferência, para vo-
tação, sôbre a proposição principal. Havendo mais de um substitutivo de 
Comissão, caberá a preferência ao da Comissão de competência específica 
para opinar sôbre o mérito da proposição. 

§ 4° Aplica-se aos pareceres o disposto na segunda parte do parágrafo 
anterior. 

§ 5.º As emendas têm preferência na votação do seguinte modo: 
I - a supressiva sôbre as demais; 

II - a substitutiva sôbre a proposição a que se referir, bem como sôbre 
as aditivas e as modificativas; 

III - a de Comissão, na ordem dos números anteriores, sôbre as dos 
Deputados. 

§ 6.º O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, serã 
votado, de preferência, à proposição a que se reportar (Arts. 123, § 2° e 136). 

§ 7.º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, 
simuítâncamente, o Presidente regulará a preferência pela maior importânciç 
das matérias a que se referirem (Art. 99 e § 1°). 

§ 8.0 Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento dos 
sujeitos à discussão, o Presidente regulará a preferência pela ordem de 
apresentação (Art. 99, § 1°, III). 

§ 9.º Quando os requerimentos apresentados. na forma do paragrafo 
;mterior, forem idênticos em seus fins, serão poste' em discussão conjunta-
mente e a adoção de um prejudicará 'os demais (Art. 99, § JO, III). 

Art. 139. A ordem regimental das preferências poderá ser alterada por 
deliberação da Câmara, mas não se concederá preferência em detrimento 
de proposição em regime de urgência (Art. 99, § 1°, II, l). 

§ !.º Quando os requerimentos de preferência excederem de cinco, e 
Presidente verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação 
na Ordem do Dia. 

§ 2.º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados na 
ordem da apresentação. 

§ 3° Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão pre-
judicados todos os requerimentos de preferência apresentados. 

CAPITULO V 

DA URGÊNCIA 

Art. 140. Urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo ·as re-
feridas no parágrafo único, para que determinada proposição, cujos efeitos 
dependam de execução imediata, seja de logo considerada, até sua decisão 
final (Arts. 123, § 3.º e 135, § 4.º, 137, § !.º, 159 e 161, § 3.º). 

Parágrafo único. Não se dispensam as seguintes exigências: 
I - número legal (Arts. 73, § 2° e 125, § 5°); 
II - distribuição, em avulso, da proposição principal e, se houver; 

das acessórias (Art. 137, §§ 5° e 7°). 
Art. 141. O requerimento de urgência somente pode'rá ser submetido a 

deliberação se apresentado: 
I - pela Mesa (Art. 14); 

II - por Comissão competente para opinar sôbre o mérito da proposição; 
( Arts. 26 e §§, 27 e § § e 29 e §§) ; 
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III - por Líder de Partido (Art. 9Q, 39 ); 

IV 
6Q); 

- pelo autor da proposição e mais cinqüenta Deputados (Art. 86, 

V - por setenta e cinco Deputados. 
Parágrafo ú.lllico. O requerimento de urgência poderá ser apresentado 

em qualquer ocasião, mas s'õmente se interromperá o orador, para anunciá-lo ao 
plenário, se se tratar de assunto referente à segurança nacional. ou a cala-
midade pública (Arts. 75, II, 120, III e 138, § l.", 1 e II). 

Art. 142. O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua 
votação pode ser encaminhada pelo autor, que falará afinal, e dois Deputados, 
no máximo, que lhe sejam contrários, cada um pelo prazo improrrogável de dez 
minutos. Nos casos dos ns. 1 e II do artig'o anterior, considera-se autor 
o membro da Mesa, ou da Comissão, para êsse fim designado pelo res-
pectivo Presidente (Arts. 99, § lQ, II, m e 152, § 2Q). 

Art. 143. Aprovado requerimento de urgência, entrará a matéria em dis-
discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na Ord2m do Dia, 
com parecer escrito, ·ou sem êle, salvo o disposto no artigo seguinte (Arti-
go 77, §§ l." e 2."). 

§ l.º Se não houver parecer e a Comissão que tiver de opinar sôbrc 
" matéria não se julgar habilitada a emiti-lo na referida sessão, poderá 
sciicitar, para isso, prazo não excedente de 48 horas, qu2 lhe será obrigatõria-
mrnte concedido pelo Presidente e comunicado ao plenário (Art. 15, § !.", VI). 

§ 2.0 Se a proposição em regime de urgência fôr Código, Consolidação 
de Leis oc. projeto que requeirn estudo demorado, poderá a Mesa propôr zio 
plenário a dilatação dos prazos previstos no parágrafo anterior. 

§ 3.0 Se forem duas, ou mais, as Comissões que devam pronunci~1r-sc, 
será conjunto o prazo a que se refere o parágrafo anterior (Art. 37, § 3Q). 

§ 4.° Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem 
do Dia, para imediata discussão e votação, com parecer, ou sem êle (Arts. 39, 
§ 12 e 107). 

Art. 144. Emendada, proposição em regime de urgência, serão as 
emendas publicadas, dentro em 24 horas, e votadas imediatamente depois, com 
pmecer verbal (Art. 106) . 

Art. J45. A redação final de proposição em regime de urgência será 
elaborada em 24 horas, salvo se, dada a extensão do projeto e o número 
de emendas aprovadas, o f.>rrsidt>nte da Câmara fizer uso da permis~ão que 
lhe confere o § 3.0 do art. 137. 

Art. 146. Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa, serão consi-
derados urgentes, independentemente de requerimento, os projetos de créditos 
previstos no § 39 do art. 161. 'os projetos de leis periódicas (Título VI) e 
os indicados pela maioria da Mesa, por sete Presidentes de Comissões Per-
manentes, ou pelo quarto da totalidade dos Deputados. 

§ !." Em se tratando de projeto de lei orçarr:entérb, c.plicar-sc-5 o 
disposto ll<>~te aJ"tigo desde o dia 15 de novembro de cada ano (Art. 154). 

§ 2.º Não havendo parecer escrito, nos casos dêste artigo, as Comissões 
opinarão verbalmente, em qualquer hipótese, e sem direito a· qualquer prazo 
(Art. 106). 

§ 3." Dar-se-á o encerramento da discussão, automáticamente, após fa-
larem quatro ·oradores (Art. 124). 
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TITULO VI 

Dos projetos de leis periódicas e de crédito 

CAPITULO I 

DO ORÇAMENTO 

Art. 147. O projeto de Orçamento Geral da União será dividido em 
duas partes: Receita e Despesa. 

Parágrafo único. A Despesa será subdividida por Poderes, e a do 
Executivo pela Presidência da República, seus órgãos e Ministêrios. 

Art. 148. Não poderá figurar no projeto disposição que: 
I - não indique especificamente o total da receita cuja arrecadação 

autorize; 
II - não corresponda à tributação vigente ; 
III - - consigne despesa para exercício diverso daquêle a que a lei vai 

reger, salvo se se tratar de verba para o paga'mento de exercidos findos; 
IV - tenha caráter de proposição principal ; 
V - autorize, ou consigne, dotação para função, ou cargo, efetivo, ou 

não, e serviço, ou repartição, não criados, anteriormente, em lei ; 
VI - não caiba em geral, direta e precisamente, na lei de Orçamento ; 
VII ...::_ dê ao produto de impostos, taxas, ou quaisquer tributos, criados 

para fins determinados, aplicação diferente da prevista na lei que os criou. 

Ari. 149. Não será aceita pelo Presidente da Câmara emenda que: 
I - crie, ou suprima cargo, ou função, ou lhes modifique a nomen-

clatura ; 
II - aumente ou reduza dotação destinada ao pagamento de estipêndio 

ou vantagem de natureza pessoal , 
III - seja constituída de vi'irias partes, que devam ser redigidas como 

emendas distintas ; 
IV - não indique o Poder, Ministério ou órgão administrativo a que 

pretenda referir-se, ou a dotação que deseje alterar, ou instituir ; 
V - transponha dotação de um para outro Poder, de um para outro 

Ministério, ou órgão administrativo. 

A~t. 150. O Presidente da Câmara, de ofício, ou em virtude de recla-
mação, não anunciará ao plenário e fará excluir do projeto qualquer maté-
ria infringente dos artigcs !':3 e 149 (Art. 15, §!.º,VI). 

§ 1 • Compete também ao Presidente da Comissão de Finanças, quando 
se tratar de emendas nela oferecidas, a atribuição dêste artigo, com recurso 
para a própria Comissão. 

§ 2• Do ato do Presidente, que fizer eliminar parte do projeto, ou 
recusar emenda, haverá recurso para a Câmara, interposto pelo autor da emenda, 
ou outro Deputado, e discutido como matér'a urgente na Ordem do Dia da 
sessão seguinte à sua publicação no «Diário do Congresso N ~cional». (Ar-
tigo 143). 

Art. 151. Na elaboração do Orçamento observar-se-ão as seguintes 
norma~i: 

I - a. Câmara aguardará a proposta do Poder Executivo até findar 
o segundo mês da sessão legislativa (Constituição, art. 87, XVI); 
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II - se a Câmara não receber a proposta, a Comissão de Finanças, 
dentro em quinze dias, prorrogáveis por mais quinze. contados da extinção 
daquêle prazo, formulará o respectivo projeto (Art. 26, I); 

III - recebida a proposta, acompanhada, necessáriamente, das respecti-
vas tabelas, em qualquer hora da sessão, será feita a devida comunicação 
ao plenário ; 

IV - se estiver impressa a proposta, ou, em caso contrário, depois de 
publicada, será a mesma remetida, de logo, independentemente de leitura, à 
Comissão de Finanças ; 

V - no prazo de quinze dias, a Comissão de Fina!1ças remeterá à 
Mesa o projeto que formular, para ser publicado, inclusive em avulsos ; 

VI - se a Comissão adotar, como projeto seu, a proposta do Executivo, 
não se fará nova impressão, publicando-se apenas o parecer ; 

VII - publicado o parecer, ou o projeto, conforme o caso, ficará êste em 
Ordem do Dia, para r~cebimento de emendas, durante oito sessões ordinárias 
consecutivas; 

VIII - durante o prazo destinado ao recebimento de emendas, a Ordem 
do Dia será sempre dividida em duas partes. O projeto de Orçamento será 
incluído obrigatôriamente no início da segunda parte (Art. 77); 

IX - findo o prazo fixado no número VII, o Presidente, dentro em cinco 
dias fará publicar as emendas que admitir e as que recusar, classificadas, com 
a cooperação da Diretoria do Orçamento, em dois grupos, por ordem alfa-
bética dos Estados e do nome parlamentar do autor, por serviço, órgão ou 
Ministério e por verba, consignação e subconsignação (Art. 26, § 10) ; 

X -· no dia seguinte à publicação das emendas, o Presideme remeterá as 
admitidas à Comissão de Finanças, que dará parecer dentro em quinze dias, 
prorrogáveis por igual período (Arts. 99, I. b, 153 e 154, I); 

XI - findo o prazo a que se refere o número anterior, a Comissão de 
Finanças devolverá à Mesa o projeto com as emendas e os respectivos pare-
ceres. 

XII - emendas e pareceres serão publicados dentro em oito dias e dis-
tribuídos em avulsos ; 

XIII - o projeto figurará em Ordem do Dia com o interstício obrigató- 
rio de quarenta e oito horas entre o início da distribuição dos avulsos e o  
da discussão (Art. 99, II, a);  

XIV - se não estiverem ultimados até l 9 de agôsto os pareceres escri-
tos sôbre as emendas, será o projeto, por determinação do Presidente, incluído 
na Ordem do Dia, dentro em 72 horas, cabendo nesse caso ao Relator, no 
encaminhamento da votação, falar sôbre o projeto durante dez minutos e 
durante cinco sôbre cada emenda (Art. 77, § 1°); 

XV - far-se-á a discussão e a votação por partes e anexos, separados ou 
cm conjunto, conforme chegaram ao pienário (Art. 133); 

XVI - o autor de emenda poderá falar sôbre a mesma, encaminhando 
votação, durante dez minutos, e qualquer Deputado, durante cinco minutos 

(Art. 134, § 1°); 
XVII - ultimada a votação de cada parte, ou anexo. do projeto e das 

respectivas emendas, voltarão cs mesmos à Comissão de Finanças, para reda-
ções finais parciais, podendo ser assim remetidas ao Senado (Art. 137. § 1''); 

XVIII - o prazo para a redação final geral do projeto é de' oito dias úteis, 
a contar da remessa da última porte, ou anexo, do projeto votildo (Art. 137, 

3''). 

Art. í:J2. A tramitação do projeto, na Comissão de Finanças, obede-
cerá aos seguintes preceitos : 
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I - o Presidente designará Relatores para as partes e subdivisões do pro-
jeto, podendo, também, designar um Relator Geral (Art. 37, § 4°); 

II - nenhum de ~eus membros poderá falar mais de dez minutos sobre 
emenda, salvo o Relator, que falará por último e poderá fazê-lo pelo dôbro 
do prazo; 

III - se algum Deputado pretender esclarecer a Comissão ~.ôbre qualquer 
emenda, só poderá falar, perante a mesma, pelo prazo de cinco minutos. pror-
rogável até o dôbro (Art. 43); 

IV - não se concederá vista de parecer sôbre o projeto ou sôbre as 
emendas (Art. 39, § 12); 

V - serão reunidas, obrigatoriamente, por ordem numérica, e terão um só 
parecer as emendas que objetivarem o mesmo fim, em relação à mesma loca-
lidade; 

VI nenhuma emenda de que resulte acréscimo de despesa poderá ser 
oferecida, pelos membrcs da Comissão de Finanças, fora da oportunidade aberta 
a todos os Deputados em plenário (Art. 43). 

Art. 153. Compete à Comissão de Finanças, por intermédio do seu Pre-
sidente, requerer à Câmara prorrogação do prazo para apresentação de parecer 
às emendas (Arts. 39, § 10, 41 e 151, X). 

Parágrafo único. O requerimento poderá ser apresentado cm qualquer 
momento da sessão, não terá discussão e será imediatamente submetido a 
votos, com a presença, pelo menos, de cinqüenta Deputados (Art. 99, I. b). 

Art. 154. As emendas do Senado ao projeto: 
I - ficam dispensadas de leitura e publicação, após o dia 15 de novembro, 

sendo encaminhadas imediatamente à Comissão de Finanças para emitir 
parecer (Arts. 140, II e 151. X); 

II - poderão ser sujeitas, no plenário, a parecer verbal (Art. 106); 
III -· serão submetidas a discussão global, por anexo, permitindo-se falar 

apenas dois oradores a favor e dois contra, pelo prazo de quinze minutos cada 
um; 

IV - serão votadas por grupos, segundo o anexo, ou parte do projeto, a 
que se referirem (Art. 131) . 

Art. 155. É facultado a qualquer Deputado requerer destaque de emenda 
ao projeto de Orçamento, inclusive das provenientes do Senado (At. 131. § 4°). 

l '1 Cabe ao Presidente despachar os pedidos de destaque, com re-
curso escrito para o plenário, firmado por dez Deputados, no mínimo 
(Art. 131. § 4°). 

2° s~ o pedido de ccstaque fôr deferido pelo PrPsidente, ou c01:cc-
dido pelo plenário, a emenda !õcrá votada separadamente. 

Art. 156. Ultimada a votação do projeto, o Presidente da Comissão 
de Finanças fará relatório sôbre a situação econômica e financeira do país, 
sugerindo as providências legislativas reputadas indispensáveis à boa o;-clem 
das finanças públicas. 

& 19 O relatorio será publicado, inclusiv·~ <?m avulsos, e figurará, para 
debate, na segunda parte da Ordem do Dia da sessão seguinte (Art. 77, § 1°). 

§ 29 O debate sôbre o relatório não poderá ir além de duas sessões. 
sendo de trinta minutos o prazo concedido a cada 'orador inscrito (Art. 124) · 
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CAPITULO II 

DA TOMADA DE CONTAS 

Ar;. 157. Incumbe à Comissão de Tomada de Contas opinar sôbre o 
processo de tomada de contas do Presidente da República, à vista do parecer 
prévio, ou relatório, do Tribunal de Contas (Art. 27, § 10). 

§ l 9 Se, decorridos sessenta dias da inauguração dos trabalhos da Câ-
mara, não houver esta recebido a prestação de contas do Presidente da Repú-
blica (Constituição, art. 77, § 4°), a Comissão de Tomada de Contas dará 
parecer sôbre o relatório do exercício anterior, apresentado pelo Tribunal de 
Contas, e aguardará, para pronunciamento definitivo, a organização das contas, 
que deverá ser feita por uma Comissão Especial composta de nove membros 
(Constituição, art. 39, n." II). (Art. 39). 

§ 2° No caso de haver prestação de contas, o Relator terá o prazo de 
quarenta e cinco dias para apresentar parecer. Não sendo êste aceito, o novo 
Relator terá o prazo de dez dias, para apresentar parecer, de acôrdo com o 
vencido (Art. 39) . 

§ 3° Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas, os prazos do 
parágrafo anterior, serão respectivamente, de vinte e de cinc·o dias (Art. 39). 

Art. 158. Logo que chegue à Câmara, em qualquer hora da sessão, o 
processo de prestação de contas, a Mesa, independentemente de leitura no Ex-
pediente, mandará publicar, dentre as suas peças, o balanço geral das contas 
da União, organizado pela Contadoria Geral da República, e o parecer do 
Tribunal de Contas, com o confronto entre as cifras constantes do balanço e as 
consignadas na sua escrituração. Em seguida, dentro no prazo máximo de 
oito dias, balanço e parecer serão distribuidos, em avulsos, aos Deputados 
(Art. 72, § 3°). 

§ 1 • Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos avulsos, 
ficará a matéria em Ordem do Dia, aguardando emendas e pedidos de in-
formações à Comissão (Art. 77, § 19 ) • 

§ 2° Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e os pe-
didos de informações, dentro das quarenta e oito horas subseqüentes, mandados 
à publicação, pelo Presidente, depois de classificados (Art. 15, § !.º,VI). 

§ 39 O Presidente remeterá, em seguida, o parecer, as emendas e os 
pedidos de informações à Comissão, que os devolverá, dentro de quinze dias, 
<lcompanhados de seu parecer, com os esclarecimentos solicitados (Art. 15, 
§ 1.", VI). 

§ 4° Êste parecer será publicado e distribuído em avulsos, no prazo 
máximo de oito dias. 

§ 5'' Quarenta e oito horas após a publicação, o parecer, com as emendas, 
será incluído na Ordem do Dia, para discussão única. 

§ 6'' A Comissão poderá, por intermédio do seu Presidente, requerer 
à Câmara a prorrogação, por mais dois dias, improrrogáveis, dos prazos para 
a apresentação de parecer às emendas. Êsse requerimento não terá discussão, e, 
apresentado em qualquer momento da sessão, será submetido, pela Mesa, 
imediatamente, a Votos, com qualquer número de Deputados presentes (Ar-
tigos 39 e 120, parágrafo único, b). 

§ 7° Terminada a votação, voltarão os papéis à Comissão de Tomada 
de Contas, para a redação final (Art. 137, § 19 ) • 

§ 8'' Se não fôr aprovada pelo plenário a prestação de contas, ou parte 
dessas contas, será todo o processo, ou a parte referente às cqntas impugnadas, 
remetido à Comissão de Co:1stituição e Just:ça, para que, em parecer, que 
concluirá por projeto de lei, indique as providências a serem tomadas pela 
Câmara (Art. 27, § 1°). 

§ 9° Se a Comissão de Tomadas de Contas concluir propondo a pu-
niç5o de culpados, a respectiva proposição, se aprovada pelo plenário, deverá 
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ser enviada à Comissão de Constituição e Justiça, para estabelecer as provi-
dências que devãm ser postas em prática (Art. 27, § 1.º). 

CAPITULO III 

DOS SUBSIDIOS E DA AJUDA DE CUSTO 

Art. 159. A Comissão de Finanças formulará: 
I - até o dia 15 de maio da última sessão legislativa da legislatura, o 

projeto de fixação do subsidio e da ajuda de custo dos membros do Congresso 
Nacional da legislatura seguinte (Constituição, art. 47, § 2.º); 

II - até o dia 15 de maio do último ano de cada período presidencial. o 
projeto de fixação de subsidio do Presidente e do Vice-Presidente da Repú-
blica, para o período seguinte (Constituição, art. 86). 

§ 1Q Se a Comissão de Finanças, ou qualquer outra, ou, ainda, qualquer 
Deputado, não houver apresentado, até as datas fixadas, os projetos referidos 
neste artigo, a Mesa incluirá cm Ordem do Dia, na sessão seguinte, em forr1.1 
de pr·oposição, as disposições respectivas em vigor. 

§ 2.º Aprovado o projeto, a Comissã~ de Finanças providenciará no 
sentido de serem postas de acôrdo com o mesmo as necessárias verbas orça-
mentárias. 

Art. 160. Nos têrmos do art. 47, § !.º da Constituição, o subsídio do 
Deputado será dividido em duas partes : uma fixa, que se pagará no decurso 
do ano, e outra variável, correspondente ao comparecimento. 

§ 1.0 A parte fixa do subsidio será devida: 
a) a partir do início da legislatura aos deputados diplom3dos untes 

da instalação da primeira sessão legislativa; 
b) a partir da expedição do diploma, aos deputados eleitos durante a 

legislatura; 
e) a partir da posse, aos Suplentes. 
§ 2° O Deputado que deixar de votar, ainda que tenha comparecido, 

terá a diária descontada, salvo o disposto nos §§ 3.º e 4.º do art. 125. 
§ 3° Quando não houver número legal para a abertura das sessões, 

serão descontadas as diárias apenas aos Deputados não comparecentes (Ar-
tigo 71. § 29 ). 

§ 49 Considera-se como presente, para os efeitos dêste artigo, o Depu-
tado que estiver fora da Câmara, a serviço desta, em Comissão, externa ou 
de Inquüito, constituída na forma regimental. 

§ 5° Não tem direito a subsidio : 
I -- o Deputado afastado da Câmara na conformidade dos arts. 49 e 51 

da Const:tuição, se receber vencimentos do Poder Executivo ; 
II - o que fôr licenciado para tratar de interêsses particulares (Art. 166, 

IV e § 4°). 
§ 69 Serão pagas tanto a parte fixa como a variável do subsid'o ao Su-

plente no exercício do mandato, desde a data do compromisso. 
§ 7° Será paga ajuda de custo ao Suplente no exercicio do mandato, 

111as apenas uma vez por sessão legislativa. 
§ 89 Os saldos da verba do subsidio, apurados men~almente, serão 

aplicados, preferencialmente. e111 despesas correspondentes à mesma verba e, 
também, em outras despesas da Câmara, na conformidade do qu~ dispõem as 
Leis nº 67, de 15 de junho de 1950 e 1.410-A, de 10 de agôsto de 1951. 
IArt. 183). 
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CAPITULO IV 

DOS PROJETOS DE CRÉDITOS 

Art. 16L Em fins de maio, julho, setembro e outubro, a Comissão de Fi-
Finanças organizará projetos distintos, por órgãos da administração, englobando 
os créditos até então solicitados pelo Poder Executivo (Art. 26). 

§ 1° Cada crédito será objeto de artigo distinto, não se admitindo emenda 
que autorize outro crédito, não pedido pelo Poder Executivo, ou, se destinado 
ao Congresso Nacional, que não tenha sido solicitado pela Mesa da Câmara 
ou do Senado. 

§ 2° Qualquer crédito não solicitado pelo Poder Executivo, ou pela Mesa 
de uma das Casas do Congresso, só poderá ter o seu andamento em projeto 
autônomo se essa providência fôr expressamente solicitada por um ou por 
outro, ou recomendada pela Comissão de Finanças (Arts. 26 e 91). 

§ 3° Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa, o projeto de cré-
dito solicitado pelo Poder Executivo, ou pela Mesa da Cãmara ou do Senado, 
será discutido e votado em regime de urgência (Art. 140). 

§ 4° Os projetos referentes a créditos suplementares, passado o respecti-
vo exercício, serão remetidos à Mesa, para o fim de serem arquivados 
(Art. 87). 

TíTULO VII 

Da emenda à Constituição 

Art. 162. Considerar-se-á proposta à Cãmara dos Deputados emenda 
a Constituição, se fôr apresentada pela quarta parte, no mínimo, dos seus 
membros (Constituição, art. 217, § JO), desde que se não esteja na vigência 
de estado de sítio (idem, idem, § 5°) e não proponha a abolição da Federação 
ou da República (idem, idem, § 6°). 

§ I '' A emenda à Constituição, proposta à Câmara, na forma d€ste ar-
tigo, ou a que lhe fôr apresentada por mais de metade das Assembleis Le-
gislativas (Constituição, art. 217, § 1°) , será lida, à hora do Expediente, 
publicada n'o «Diário do Congresso Nacional, e em avulsos, distribuídos a 
todos os Deputados, e ficará sôbre a Mesa. 

§ 2° Dentro das quarenta e oito horas seguintes à leitura da proposta de 
emenda à Constituição, será designada Comissão Especial de sete membros, 
à qual a Mesa da Câmara a enviará, no prazo fixado no parágrafo anterior. 

§ 39 A Comissão Especial de Emenda à Constituição, dentro de trinta  
dias. a contar da ·data em que a receber da Mesa, emitirá parecer a respeito  
(Art. 39).  

§ 4° Findo o prazo prefixado no parágrafo anterior, será lido no Ex-
pediente da Câmara, e publicar-se-á no «Diário do Congresso Nacional», o pa-
recer da Comissão Especial de Emenda à Constituição. A emenda e o respec-
tivo parecer, quarenta e oito horas depois de sua publicação, serão distribuidos 
em avulsos e incluídos em Ordem do Dia (Art. 77, § 1°) . 

§ 5." A discussão da emenda e do parecer será feita simultâneamente. 
Cada Deputado poderá falar uma vez, em cada discussão, durante urna hora, 
e não será lícito requerer o encerramento da discussão. 

§. 6.0 A Mesa só admitirá subemenda à emenda constitucional com as 
assinaturas de, pelo menos, um quarto dos Deputados. 

§ 7.0 A data rlestinada à votação da emenda será fixada, com a antcce-
dênci' mínima de oito dias, publicada no avulso da Ordem do Dia, e comu-
nicada, por telegrama, a todos os Deputados. 

§ 8" Quando proposta à deliberação da Câmara pela primeira vez, a 
emenda à Constituição sómente poderá ser submetida à votação com a pre-
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sença em plenário de /mais de dois têrços dos deputados. Se não se verificar 
êsse «quorum» em três sessões sucessivas, a emenda será votada com a pre-
sença da maioria absoluta (Art. 73, § 2•). 

§ 9° Será sempre nominal a votação de emenda à Constituição (Art. 128, 
§ s• l. 

§ 10. Aceita a emenda pela Câmara, em duas discussões, com interstício 
de cinco dias, e por maioria absoluta da totalidade dos Deputados, será 
enviada ao Senado. 

§ ! l. Na sessão legislativa do ano seguinte, será a emenda, já apro-
vada e devolvida pelo Senado Federal, submetida aos mesmos trâmites dos 
§ § 3• e 6° e, ultimada a sua elaboração, será novamente enviada à outra 
Casa do Congresso Nacional. 

§ 12. A emenda à Constituição, de iniciativa do Senado Federal, terá 
na Câmara dos Deputados, o mesmo andamento da originária dela. Aprovada, 
definitivamente, em última discussão, não será devolvida à Câmara iniciadora, 
à qual se comunicará essa aprovação. 

§ 13. Se a emenda tiver sido aprovada, na mesma sessão legislativa, 
em duas discussões, pelo voto de dois têrços da totalidade dos Deputados, será 
remetida ao Senado. 

Art. 163. Qualquer vaga que ocorra em Comissão Especial de emenda 
à Constituição será preenchida dentro em quarenta e oito horas (Art. 59, § 3°). 

TíTULO VIII 

Do Regimento Interno 

Art. 164. O Regimento Interno sômente poderá ser modificado mediante 
projeto .de resolução da Câmara (Art. 92). 

§ 1.0 Dentro do prazo improrrogável de trinta dias, a Mesa, com a 
cooperação de uma Comissão Especial, que o Presidente poderá designar 
para êsse fim, apresentará parecer sõbre a matéria (Art. 39). 

§ 2.º Depois de publicado o parecer e distribuído em avulsos, o pro-
jeto será incluído na Ordem do Dia para discussão, que não poderá ser 
encerrada, mesmo por falta de 'oradores, antes de transcorridas duas sessões. 

§ 3° Encerrada a segunda discussão e votado o projeto, a redação 
final caberá sempre à Mesa (Art. 137, § 1°). 

Art. 165. A Mesa fará, ao fim de cada sessão legislativa ordinária, a 
consolidação de tôdas as modificações que tenham sido introduzidas no Re-
gimento Interno, que, nesse caso, terá nova edição, no interregno parlamentar. 

Parágrafo umco. O Regimento Interno será editado, num só volume, com 
a Constituição Federal, o Regimento Comum e respectivos índices. 

TíTULO IX 

Da licença aos Deputados 

Art. 166. O Deputado poderá obter licença nos seguintes casos: 

1 -· para desempenhar missão diplomática de caráter transitório (Arti-
go 160, § 5°, 1); 

II - para participar de congressos, c·onferências e reuniões culturais 
(Art. 160, § 5°, 1); 
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III - para tratamento de saúde (Art. 167);  
IV - para tratar de interêsses particulares (Art. 160, § S•, II).  
§ 1 • A licença depende de requerimento escrito, dirigido ao Presidente 

da Câmara e lido na primeira sessão após o seu recebimento. 
§ 2° A Mesa dará parecer sôbre o requerimento e, dentro em setenta 

e duas horas, o apresentará, com projeto de resolução, favorável, ou con-
trário, o qual terá discussão única e não poderá ser emendado para estender 
a licença a outro Deputado (Art. 92, III). 

§ 3• O projeto não emendado independe de redação final (Art. 137). 
§ 4'' Não se concederá, no decorrer da legislatura, mais de dezoito 

meses de licença, ainda que parceladamente, para tratar de interêsses par-
ticulares (Arts. 160, § 5.º, II e 166, IV). 

§ 5° A Mesa somente convocará o Suplente do Deputado licenciado 
por mais de três meses, e deverá fazê-lo no dia da aprovação do projeto que 
conceder a licença. 

§ 6° A Mesa convocará o Suplente do Deputado que, nos têrmos do 
art. 51 da Constituição, deixar o exercício do mandato. 

§ 7. 0 Serão convocados, sucessivamente, os Suplentes imediatos aos 
que não atenderem à convocação prevista nos parágrafos anteriores. 

Art. 167. Ao Deputado, que, por motivo de doença, se encontre im-
possibilitado de comparecer às sessões da Câmara, será concedida licença 
para tratamento de saúde, com a percepção integral dos subsídios (Art. 166, 
III). 

§ 1.0 A licença, nos têrmos dêste artigo, não será concedida por períodos 
superiores a 90 (noventa) dias, os quais só poderão ser renovados, em cada 
legislatura, até que se completem doze meses. 

§ 2.º O requerimento para obtenção da licença, regulada pelo presente 
dispositivo, deverá ser instruído por laudo de inspeção de saúde, subscrito 
por três médicos. 

Art. 168. Para afastar-se do território nacional. o Deputado deverá 
dar prévia ciência à Câmara. 

TtTULO X 

Da perda de mandato 

Art. 169. O Deputado perderá o mandato: 
I - por infração ao artigo 48, ns. I e II, da Constituição ; 
II - por falta, sem licença, às sessões, por mais de seis meses con-

secutivos ( Constituiçã·o, art. 48, § 1°) (Art. 3°, § 3°, a e b); 
III - por procedimento incompatível com o decôro parlamentar (Cons-

titui~ão, art. 48, § 2°) . 
Art. 170. A perda de mandato de Deputado, nos casos previstos 

nos ns. I e II do artigo anterior, dar-~e-á, nos têrmos do § 1° do art. 43 
da Constituição, mediante provocação de qualquer Deputado. ou represen-
tação documentada de Partido político ou do Procurador Geral da Repúblie<>. 

§ l '1 Receb:da, pela Mesa, a representação, será a, mesma enviada à 
Comissão de Constituição e Justiça, para instauração do respectivo processo 
(Art. 27, § 1°). 

§ 2'1 A Comissão de Constituição e Justiça adotará as normas pres-
critas para as Comissões de Inquérito na realização do processo previsto no 
parágrafo anterior, assegurada ampla defesa ao acusado. 
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§ 3<' A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que concluir pela 
procedência da representação, formulará projeto de resolução nesse sentido 
(Art. 92, n. 1). 

§ 4• Quando à Comissão de Constituição e Justiça parecer, preli-
minarmente, desnecessária a instauração de processo sôbre perda de man-
dato, proporá, desde log·o, à Câmara, o arquivamento da representação. 

Art. 171 . O processo de perda de mandato de Deputado, por pro-
cedimento incompativel com o decôro parlamentar, será instaurado por ini-
c;ativa da Mesa, ou mediante representação fundamentada, subscrita por Lider 
de Partido ou cinqüenta Deputados (Art. 9•, § 3°). 

§ 1 • Tomada a iniciativa, ou recebida a representação, será nomea-
da, pelo Presidente, uma Comissão Especial de cinco membros, que se incum-
birá do processo, e apresentará, afinal, o seu parecer à Câmara (Arts. 15, 
§ !.", VI, 28, 1. e 29). 

§ 2° Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Especial as normas esta-
belecidas, de referência à Comissão de Constituição e Justiça, nos § § 2'', 3° 
e 4" do artigo anterior. 

Art. 172. Nos casos previstos nos ns. 1 e II do art. 177, a perda 
de mandato será declarada pela Câmara, por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta dos Deputados. No caso do nº III, sê-lo-á pelo voto de dois 
têrços dos membros da Cãmara, na conformidade do que dispõe o § 2° do 
art. 48 da Constituição. 

Art. 173. Salvo deliberação em contrário, a discussão e o voto serão 
secretos, nos têrmos do parágrafo único, n.º III, do art. 129 dêste Regimento, 
sempre que tiver a Câmara de resolver sôbre perda de mandato de Deputado. 

TíTULO XI 

Do comparecimento de Ministro 

Art. 174. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Cã-
mara, ou por solicitação de suas Comissões (Constituição, art. 54), ser-lhe-á 
comunicada, mediante ofício do l.º Secretário, com a indicação das informações 
pretendidas, para que escoiha, dentro de prazo razoável, o dia e a hora da 
sessão em que deva comparecer (Art. 47, § 2."). 

Art. 175. Quando um Ministro de Estado desejar comparecer à Câ-
mara ou a qualquer de suas Com'ssões, para prestar esclarecimentos ou soli-
citar providências legislativas, consoante o disposto no art. 55 da Consti-
tuição, serão designados, por uma ou por outra, o dia e a hora do com-
parecimento. 

Parágrafo único. O 1° Secretário comunicará ao Ministro, em ofic'.o, 
o dia e a hora designados (Art. 17) . 

Art. 176. O Ministro de Estado que comparecer perante a Câmara 
terá assento na primeira bancada, até o mom2nto de ocupar a tribuna. 

§ l '' No caso de comparecimento perante Comissão, oq1pará o Ministro 
lugar à direita do Presidente. 

§ 2° Se não bastar ao Ministro, para prestar as informações, oferecer 
os c"clarecimentos ou fundamentar as providências solicitadas, o tempo que 
lhe haja sido reservado, poderá a Cãmara, ou a Comissão, conceder-lhe 
prorrogação, com preferência sôbre qualquer assunto. 
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TITULO XII 

Da convocação extraordinária 

Art. 177. Sempre que o têrço da Câmara dos Deputados comunicar 
ao seu Presidente haver resolvido convocar, em sessão extraordinária, o Con-
gresso Nacional, na conformidade do artigo 39, parágrafo único, da Cons· 
tituição, a resolução será transmitida ao Presidente do Senado, para as pro-
vidências necessárias, nos têrmos do Regimento Comum. 

TITULO XIII 

Da Polícia da Câmara 

Art. 178. O policiamento do edifício da Câmara e de suas dependências 
externas compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presi-
dente, sem intervenção de qualquer outro Poder (Art. 15, § 19 , VI, e § 29 ). 

§ 19 São consideradas dependências externas da Câmara dos Deputados 
para os efeitos de Polícia (art. 40 da Constituição Federal) os trechos das 
ruas que circundam o Paláci'o Tiradentes (Art. 19 ). 

29§ ~ste serviço será feito, ordinàriamente, com a policia privativa 
da Cfunara dos Deputados, quando fôr criada, e, se necessário, ou, na 
falta daquela, por fôrça pública e agentes da polícia comum, requesitados 
ao Executivo, postos à inteira e exclusiva disposiçi:o da Mesa e dirigidos por 
pessoa que ela designar (Art. 13) . 

Art. 179. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente vestida, 
assistir, das galerias, às sessões, desde que esteja desarmada e guarde o 
maior silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso, ou de reprovação, ao que 
se passar na Câmara. 

§ l9 Haverá tribunas reservadas para senhoras, Vereadores do Distrito 
Federal, ex-Deputados, ex-Senadores, membros do corpo diplomático, e, tam-
bém, para os representantes da imprensa diária, das agências telegráficas e da 
rádiodifusão, previamente a:.itorizados pela Mesa, para o exercício de sua pro-
fissão, junto à Câmara. 

§ Z9 No recinto da Câmara, durante as sessões, só serão admitidos os 
Deputados e Senadores da própria legislatura, os funcionários da Secretaria, 
cm serviço exclusivo da sessão, e, na respectiva bancada, representantes de 
órgãos de publicidade, devidamente autorizados. 

§ 39 Os espectadores que perturbarem a sessão serão compelidos a sair, 
imediatamente, do edifício da Câmara. 

Art. 180 Se algum Deputado cometer, dentro do edifício da Câmara, 
qualquer excesso, que deva ter repressão, a Mesa conhecerá do fato, expon-
do-o à Câmara, que deliberará a respeito, em sessão secreta. 

Art. 181. Quando, no edifício da Câmara, se cometer algum delito, 
realizar-se-á a prisão do criminoso, seguida de inquérito, instaurado e pre-
.,idido pelo diretor ou chefe do serviço de policia, ou por um dos membros 
da Mesa, designado pelo Presidente. 

§ J9 Serão observados, no inquér'to, as leis de processo e os regula-
mentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem ap)icáveis. 

§ 2'' Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da Secretaria de-
signado pelo Presidente. 

§ 3'' O inquérito terá rápido andamento e sera enviado, com o delin-
qüente, à autoridade judiciária. 
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TITULO XIV 

Dos serviços administrativos 

Art. 182. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão pela sua 
Secretaria e reger-se-ão pelo respectivo Regulamento, expedido pela Mesa. 

§ 19 Nenhuma proposição que modifique os serviços da Secretaria, ou 
as condições de seu pessoal, poderá ser submetida a deliberação sem parecer 
da Mesa (Arts. 14, VI. 92, ·138, § 29 e 182, § 1°). 

§ 29 Entre os funcionários da Secretaria da Câmara não poderá ser 
incluido, a partir da vigência dêste Regimento, servidor de qualquer repar-
tição, nem ser desligado, temporáriamente, para ter ~xercício fora dela, qual-
quer dos seus servidores (Art. 47, § 19 ). 

Art. 183. Nenhuma despesa extraordinária da Secretaria da Câmara, 
excedente de cem mil cruzeiros, será realiza.ia sem prévia proposta da Mesa, 
aprovada pela Câmara (Art. 160, § 8•). 

Art. 184. As despesas realizadas pela Câmara, por conta de dotações 
orçamentárias e de créditos especiais, estão sujeitas a prestação de contas. 

Parágrafo único. Até 1 O de março de cada ano, a Mesa apresentará as 
contas das despesas realizadas no ano anterior, as quais serão, posteriormente, 
submetidas à deliberação do plenário. 

TITULO XV 

Disposições finais e transitórias 

Art. 185 .. A Mesa da Câmara providenciará, oportunamente, sôbre a 
instalação de aparelhagem destinada à votação por processo automático 
(Art. 126). 

Parágrafo umco. Adquir:da essa aparelhagem, a Mesa elaborará pro-
jeto de resolução, que modifique, como convier, as disposições regimentais refe-
rentes à votação. 

Art. 186. A marcha das proposições em curso será regulada pzlo dis-
posto neste Regimento, em combinação, se •necessário, com o que estabelecia, 
a respeito, o Regimento anterior. 

Parágrafo único. Os projetos que já tenham sido submetidos à discussão 
especial, prevista no art. 115 do Regimento Interno, revogado pela Resolução 
da Câmara n.0 38, de 31 de agôsto de 1951 e bem assim os que hajam 
recebido substitutivo, nos têrmos do art. 128, também revogado pela mesma 
resolução, ficarão sujeitos a mais uma discussão, a segunda, estabelecida nessa 
Resoluçãc. 

Art. 187. l!ste Regimento entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Câmara dos Deputados, em 31 de dezembro de 1952, 130.º da Independência 
e 63. 0 da República. ·.,,.---

NEREU RAMOS - Presidente.  
JosÉ AUGUSTO - Primeiro Vice-Presidente.  
ADROALDO COSTA - Segundo Vice-Presidente.  
Ruv ALMEIDA - Primeiro Secretário.  
CARVALHO SOBRINHO - Segundo Secretário.  
Ruv SANTOS - Terceiro Secretário.  
ARMANDO FONTES - Quarto Secretário.  
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Assento do ~'H inlstro 1.-r.-scntt• à Câ-
uun-.a - .Arl. 176. 

:\sst"nto na ].h•sa - .Art. 69, XVI. 
. " .. !--·:rooinatura tla :11:t tlc Co1nissiio - ~l\_r

tig-n {i], § 2. 0 • 

:\..._sinaturn •lt• Ot>1•l1ta•lo no 1n·otol't>]O 
tias 11ro1•osi..-ões -- ~\i·t. 85, § fl. 0 • 

Assiu:11:1n·a dt· 11art•eer cn1 Coniissiio 
- Art. 55, XII. 

Assin:ttura de i•.-sohu•õt•s •la Jh•sn -
Arts. 1 7, XI, e 18, V. 

Assinatura tle rt•sohu•õt•s da 'i\-h•sa ut•lo 
St·~undo St•t•rt•tári•; - Arls 17, Xf 
e 18, V. 

A.ssinatnr:t de ,·ia •los 1•rojt•tos - Ar-
tigo !J3, § l.<1 , I. 

Assin:1turn do Presidt•nte ent <'ff!"r-l.•M-
J•0111le--nt•i.u tla Cântara - Art. 15, 
§ 1.0 • VI, b. 

Assin:ttura do Prilueiro Se<•rt•túrio e1n 
11:111<-i,,; - Art. 17, VIII. 

ANsinatura e ntos dns resoln(,'ões da 
)lesa 1u•lo Prl"si«lt•nü~ Art. 1 ii, 
§ l.'', IV, b. 

.:\i-1sinatura Jle!u Jll•sa de nt:i da st_·~

sfio !--:t•t•1•t•ta - Art. 7!l, § 11. 
_\ssinatur:a 1u1 t•Õt)i:1 ()(_• Yin dt• 11rojt•l:!· 

- ..,\rt. !l3, ~ 1. 0 , II.. 
_.\ssiH1l"11c•i:t :t <•rnnH\o d:t Co111issfi.o -

,\rt. 4:1. 
.·\s!"istfo-1u•ia clt• dis«nssiio 11 1.·ln •JUC não 

1•ode Yotnr - .Art. 12:>, § ().li. 

;\ssistfonl'in •l:•s st•sHõe.s - Art. 17D. 

.Assunto al!u•io i't ••on1)J-!.•tf-1u•ia dn Cfi-
1nar:t - .\rt. 85, § :-:Lº, I. T 

.\si-a1nto d'' Pt·ono1nia intrena da Câ-
111:~r:t - ...:\ rt. D~. Y. 

.\s:-a1nto •h• livrt• escol11a - .Art. 7:!7 
§ 10. 

.As:..,nn~lo dt• exl'lusiYa <'01111•e--:-f-nt•ia d«.• 
outro Pod<•r - Arl. lG, § 7, 11, i". 

_\ssnnto n.•ferentc it calan1i•ladt• pí1-
hli«a t• nrµ;~nt•ia - Art." 141, pará-
grafo único. 

Asunto rt•ft•rl"nü• :'t seµ,·uran~a uueio-
na] e urJ?,·t'-ucic-! A rt. 141, 11arét-
g;r:lfo \c.nit•o. 

.As:iq111to rt' i't•renü• à st•µ,·uran~·a ua-
eionnl, st•siio seert•ta - Atr. 7!1, § 7. 0 • 

_:\_!-4sunto •JUP intt•rt•ssa ao conht•t•in1:.•nto 
µ,·•·ral - Art. 12, § 4.0. 

Assunto:-; nt inentPs ao Jll inist(•rio Pú-
hli<•o - Art. ~7, § 1.0 , TT. 

.:\i-;suntos :1tint_•ntPs :10 Pode·r .Jndit•Ui-
i_·io -- ...\rt. 27, § 1. 0 , II. 

.\.ssGn.toi-o tli\·t•rsns, ii:n·:1 scssfto - _Ar-
tigo 70, li. 

A,!io'.sunto dh·t•rsos, st:~l f111u!;:tn1cnta~flo 

- _-\rt. G:~, i1nrúµ;rafo único, t•. 

At:i - Art". 83 e 84. 
At.a :tt•r~n·:ula - Art. 72. 
_\._tn •1;1 s<>ssfio nntl'·rior - Art. 8:1. 
A ta da f"'on1 ii..;sfío, htst_•r(_,•iio dt• t•61ti:1 

no!'i' 1n·o(·cssos - Art. 3!1, § 17 . 
..:\ta dns Co1nissõt•s - Art. 60. 
Ata na 1íl1h11:1 sl•ssão - Art. 84, § 2. 0 . 

:\ 1:1 tlns SPSÕl"S - A rts. s~ e S-t. 
Ata de- Con1isi-ofi·.·~- aJnn·:1~üo Arti-

gos ~S e fi3, §§ 1. 0 e 2. 0 • 

.\ta •lt• Contissfio, 1n1hli<•nt_:íto - Ar-
tig·o 5rí, XTV. 

A t:t 'h• l't•nuifio :111tl"rior da Co111issiío 
- Art. :J7, I. 

Atn i!e 1·t•nnifto dt• Con1issiio - Ar-
tigo 55, lV. 

A ta de reuniiio secretn de Contissfio 
- Art. 61, § 5. 0 • 

Ata dt~ se-ssfio Ml"creta - Art. 7fl, § 11. 
.\tu de Sl"SSfi.o ~t•t•reta, arquh·n1nento 

- Art. 7!1, § 12. 
At:t •le sessfio st•«rt•ta. rPdat"iin - Ar-

tigo 18, TfT, " 7~. §§ 8 ..... !i." t' 11. 
Ata. fhw:1Hz:u:üo t1a rt•da~ão - Arti-

gos lg, J, 83 e 84. 
A ta i11111rt·~i-m, 11nl)Jit":t(,'ÜC> dos dist"ur-

sos - ~\ rt. 8:~. § 2.°. 
A.ta. h~itura - Art. 72. 
A t:1 ni:nu;scritn, ou dní•tilografada. 

h•itnra - Arts. 1 S, !I e 7~ . 
,\tu, ft'·tnf)O clc.1.;1in:ulo à su!t lPiturn -

Art. 72, ti 5. 0 
• 
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.\ l:tS d:1s ('onn.i.""SÔPS - .Al't. (i 1. 

. ·\ tm.,; d:1s reuniões das Con1issõt•s 
Art. Gl. 

Atas tlns rfA1u1iõt•s ~·wer.-tas d:1s Cou1is-
sões - ..A.rt. G1, § 4.n. 

.. \ta dos trabalhos da CihtH1ra e rt•-
fJUerin1t•nto rt•t•nfooiado dt" :1dia1uP11to 
de ,·otação - Art. 13G, pa1·úgrafo 
único. 

..:\ t:is 11un111st•1•itas ou dactilo~·r:1fad:1s 

- Art. S-J. 
.\1ns reuuhl:ts etn _Anais - Art. S3, 

§ 9.º. 
.\tos dos de111;1is Potlcrt•s e sua fi~a·a

lização IJelo Legis1:11h·o~~ rt•ft11t•ri-
1uento 1lc infor111:1~ões - ~-\.rt. 97, 
§ 1.º. 

:\tos do Tri1J111u~l tlc Cont:1s ~-\r
tigo 27, § JO. 

.\~os e r<"sohH•õt•s tla lllt•sa P das :1s-
sin:1tur:1s -~ Art. 15, ~ 1. 0

, TV, h. 
.. \tos inü•rnaeionais - A.rt. 27, § 2. 0 

• 

.\1ribtti«:,•ÕPs da Jlesa - A.rt. 1·1 e §§. 

. \ trihuiçiio tlo Presidente - .A rt. 15 
L) § §. 

.\ 1rihniçiit'·s do Presidt•nte t•onf<"ritl:1s 
1>eJo Ueµ;inu~nto - ./\.rts. 15. § l.o, 
VI, 40, § 1.", ·!G, § i .º, Gn, IV, IX, 
X e XT, 72, § 2. 0 , 98, § 5. 0 , J OG, § í. 0 • 

1·1:1, * 1.0 , 150, 158, §§ 2. 0 e 3. 0 e 
171, § 1.". 

_\ 1ribuif:c1Ps do JJrt•siflt•nte qunnto i1s 
Coniissõt•s - ..:\rt. 15, § 1. 0 , TI r. 

. \ 1dhui("ÕPS (]o Presid(•nt<• qunn1o i1s 
i1ro11osi~ões - .Art. 15, § 1. 0 

, IT. 
.·\ trihui~·õPs do Pr<•!o:.ii.•,1ntt• t•n:1nt:1 às 

p11hlit_•:1~·ões - ....-\ rt. J 5, § 1. 0 , \T. 
\ 1 rihui<'ÕPS (]O President<" flU:1n-to its 

rl•1n1iÕes da JUes:t - A.rt. J 5, ·§ 1 ° 
TV. 

.\1ribnif:,"Õt•s •lo Pn•sidente •111anlo i1s 
!'>:PssõC"s - .Art. 15, § 1. 0 , T. 

. \ 1rihui~õt•s do Prinu•iro St•C"rt•t{1rio  
Arts. 17, 32, ~. 70, § 11 e 175, ~ 

.\ trihuicões do St·~!;undo St•erPt{1rio  
_.\rt". -17 e ns. 1 a VI, e JS.  

. \ 1rihni~ÕPs tios Set•rt•t{1rios Ar-
tigo 16 e ns. r a XII.  

.\1rihnit:ães do Tt•rt•eiro P Qu:1rto St"- 
''retários - ~.\rts. 18 e ns. T P II, E'  
l!l.  

.-\trihui("Õ<"s 1•ri·vath-·as flo Poder I~•· 
µ;·islatiY't sfio h1delt•g!t\"<•is - Arti- 
·"·o 25, ~ :i. 0 • rn.  

. \ nfliênt•ia fla Co1uissão flp Constitni- 
••tõo e .Tnstic:1 H.'ll•rr• JH'OJ)HSit,•ão <l:ul:1  
,:::·n•.o int•o11~1itt1t•io1i:1l ou :111tf-rt•A·i-
111Pnt:1] - ~4..rt. 85, § 4. 0 •  

.\utlif>.nci:1 das Co111issões - Art!..;. 4S 
n Gl. 

\ u~lif-n••?:1 r'.1 <• ~H'l":.;;;ndo 1•or f:ornissãn 
dt• hurnl•rito - Art. 47, § ~. 0 • 

.\ndi~nt•i:1 dP Con1issrlo :1 rt'(tnt•rhuen-
tn 1!t• U•·1mt:u1" - Art. 4S, R 1. 0 • 

.-\ 1ulrí"n,••:1 fl·1 C'•tn1issfio fl:• Fin:nu•as 
t•m ülti1no Jo~ar - .A rt. ,i S, ~ 4.º. ~ 

.·\n~liP1u•i:1 fia Co111issiio 1u1r outro Co-
rnissfio - Art. .1:1 . 

_1 ncl!f-.nt•!:~ tle C'o1uis:-;fio 11or ontr:t -
Art. 97, J. 

Audiênt•in fh· Cn111issfio, rt•t•u.sa dt• rt•-
•111eriuu•nto - .·\rt. ]:J, § ].º, II . 

.:\nfliênt•!:1 1h" ('omis!'o:fio stthrt• dt•ter-
n~in:uJo 111:11t•ri;tl, dt•ft•ri111l.'nio 
-\ rt. f) !J. ~ 1. n' l ! , ••• 

..:\.udif-nt•i:1 dP ]iini...;1ro dt• Est:uJo J>Or 
('n111issão - .-:\rt. ·1~ . 

A 11difo.n('i:1 dt• JH inistru, l''"'llH•1·i11u•nto* l.".- .-\rt. ~!1, 1 fl, e• . 
..:\11•1it-1u•ia <lo C'onst•Jho "X:teionn1 de 

J!~('OllOllIÍ:l - ..:-\rt. U.S. 
.Ann1t•nto d:1 des11t'S:t 11iihlit•a .Ar-

tigo 26, rv. 
..\ llUH'llÍO fia J'l'("t•it~• J>uíhli<•:t ..:\r-

tii:..:·o 26, J\T . 
.AnN~nt•ia dP or:ulor e t•1u•t•rr:1nu•111o de 

dist•nssfio - _..1.rt. 1~4. ~ ]. 0 • 

.\u~:ên<"in flp nr:ulort•s. e1u•t•rranu•nto de 
flisC"susão - ...\ri. 1~4 . 

.-\ nstt•ri«l:ulf• d:1s st•ssÜl'S - Art. G!l. 
_\.ntt•ntit•:t~·ão f](" f1iSt'USSttf"S e "\'Ot:t-

~·õc•s - .\ rt. J 7, V fTI. 
Autt"ntill:•a\•ão flf_.. ,·ia t!t• J)ra.i•·~o ..\r-

tico 93, ~ ]. 0 , Tf. 
.-\utor da e111t•nf1:1 dt•s1:u•:u1n t• Pn-

e:1111inli:1n1Pnto cln Yot:t(_,"fío - Arti-
go 134, § 5.<'. 

..:\.utor •la 1>ro1iosit•:"io. <•0111•Pssfio tia 
1ml:n»·:i - Art. 117, T . 

.\u1or d:1 JH'HJHls1~·tH> fpn1 tlir,•ito ao 
t ..1u•:uninh:11nt•uto dn ,·ot:u_:fio - Ar-
tig·o l 34, * 30. 

Autor t]p t:'tUPJH1a ft n.'fl:1e.::io fin:1l -
..:\rt. 137. ~ S.º. 

.·\.1;.tor tlP t•1u.t•1~lln, ('Otu•t•ssiio da (t:tln-
Yr:i - Art. Ili, TY . 

.\utor dt" r-•\.it•to, l)r:tzo JHlra dis-
l'USSÍÍo nn Comissíl.o - ~\rt. 43, ~ 1. 0 • 

Autor tle 1>r:}1P>Sl(•Ílo - Art. .S5, § 6. 0 • 

Autor •1·• r\l'OlHl~if:,'iiO. a1Jrt•st•nta\"iiO de 
rP«1ur!·ir~1 · nt·1 <~P nrg<;.:r1t•i:1 Ar-
ti'-\·o 1Gl. TTI . 

_·\ulnr cJt• P•'OJ)Osic;.•fio (• :uJi:uuento ele 
yotat.,•ão - ArL 1 ;:;}, § 2. 0 • 

..:\ u1or d<• 1>ro1•nsif,•iio ,. 1>rt•sitlênf'in da 
Co111is..._íl.o - Art. S7 . 

Autor de )tro1•osi~iío «• tJUPstfio de or-
tlt•n1 - Art. 80, § 2. 0 • 

.Auto1• fl<" 1•ro1Jos!,,.•fio, ret111t•rinu"ulo de 
dt~snrt1niY:tnu•nto - Art. 85, § .2. 0 , 

n, "· 
.·\litor de 1•ro11osit.:~o. r«•qn<"riint•n1o dt• 

Jnnt:uJa dt• jus1êfi<•:tt..•iio oral :10 1n·o-
t•t•sso - Art. S~. ·§ J. 0 • 

.\utor d<• ffUPstfi.o tlP orfh•u1·, dirt•ito à 
J>:tl:n·ra - Art. SO, § 3. 0 • 

.\ ulor dP l'NJnt•rin1~·1110 clt• s<•ss.fi.o st•-
c•rta, 1•rest•n(•n nn rt•·nnião dos Prt•-
si•lt•ntt•s tI:ts Co111issüf's Pc.•rni:nH•ntt•s 
- ..:\rt. 79, § 2. 0 • 
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..:\ utor •le rt•qu(•ril:tt.•uto tle 111'A'êJl(•ia e 
en••a1uinhan1ento de ,·ot:t~Ílo - Ar-
tigo 142. 

Autor «h• rt••1ut•rin1Pnto de uri:;ên<'i:t 
111en1hro •le· )lesa ou •le Coiuissfio 
- Art. 1~2. 

Ali.tnr (](• ,·o-to eut se11.::1r.::ulo. (•on••t•s-
são da J>alavra - Art. 117, III. 

.Autor dt" ,·oto ye·n«ido 1l:en1 t1irt•ito .ao 
('JH•a1uinhn1ueulo «le ,.tiüt~fto Ar-
tigo 1:;.1, § ê\.". 

Autor t• 1n·azo }tara 1liseussão .\ r-
tig·o 122, § 3.0 • 

Autores ih• JJTOJlosu:oes, 1nen~fi.o 111:1 
ata - /1.rt. 8~, § 1.0 • 

Autoriz:u;íto du Cântara uaru :a no- 
nu~::u:íto de Coinissfio Externa - ..:\r- 
ti~;o 15, ~ 1. 0 

, III, n.  
An:lorizn~fto dt• erl•dilo Arls. 2G, 

rT ,. ~ 4. 0 e 151. Ir e V. 
.·\ otorizn~iio do Prt•sidt•nte 1J:1r:1 o 

Bt~1n1lado falar das h:uu•.::ulas - .Ar-
tig·o li~l. rv. 

.\ui.:::Jio ao 'rer<-·c.•ir:' St•t•rt•ti1rio t•nt YO-
t:u;fH_~s - Arts. lfl, IV t.' l'.!S, ~ 1.º. 

A nxilio tio St•µ;uiulo St•••rt•tí1ria ao Pri-
nteiro ua fatura da t.•01•r(.':--ilH~n~I~nt•h1 

- Art". 17, II, e 18. VI. 
..:\. Yiso «h• ••onYnt•a•·~o (](• f'on1issfin Es-

JH'eial - Art. 1º07, § 1.0 • 

.\ Y(H':H;fáo dt• n1:1t(•ria 11::-r Prt.·s!dt•uü• 
dl-' Co1uissiio - Art. fiG. V. 

. \. vulso ••ont a t•ffau•lnsf~o dc.~ tJ.:n·<·l'~·r - 
Art. 89, IV.  

.\. ,·1;!so t•o1u a n1atí-ria eut Yota~fto, 

reuu•s:i-;a às Contissõc.•s - .Art. l'.!S, 
§ -\.". 

.A ,·nlso t"!t• tlrOJJOsiç.fi:o, hHlh•:l(;õt.•s 1a•-
<'l'ss(trias - Art. 8!l, VII. 

A\·ul!<>:o (](• retla~fin fin:ul - ~\rt. J:\7, 

.\.Ynlsos •lt• 1•1nt•1ula it C'nnstit1!i«;iio -
Art. 1G2, § l.". 

A_Yuh~o, t•nH•nta (h• 1•rnpo~t~f;.o - ..:\r-
1ig·o ~n. TT1. 

J\.,·ulsos (•tnn .::ts ('Jnt•ntlas t• \Hll"l-'('t"rt•s 
;10 l>l'Oj(•tn (1(• 01'(,::llHl'Uto 1::; l, 
xn. 

_\. Yulsos de llrojeto dt• or~a111ento -
Art. Iõl, Y. 

B 
nacia do Sfto Fr:ntl'iseo, Con1issfto 

Art. 2!l, § ~.º, III. 
nane~uht (los t~rJ:,·ãos •lt· uuhlil'it1:ule 

Art. 17n, § 2. 0 • 

Haucos, assuntos rt.•latiYos ,ao rt•J,?;hne 
- A:·t. 27, ~ 3.0 • 

Ulo•·n 1•arl:11nt•ntar - Art. 1 O e § §. 
Uo)t•tint •la Plei~iio dn 1-Ie..~a - Ar-

tig·o ~;. 0 L' XT. 

e 
Cal:nnhlnt1t.• Jlfil>lit•a - Arts. 1.° pa-

rilr;rafo fu1it'o e 128, 11. 

C:1l:nnitlade ufrbli••:1 e urgência - Ar-
ti.~~;o 141, 1)arf1grafo único. 

Câ111ara dns Ul'1u1t:ulos, de1•c1ulê11cins 
t•'\:tl•rn:1s - Art. 178, § 1. 0 • 

C'f!111:n·a dos Ut~1n1t:ulos, exl'rt•icio da 
f111u..•fio It.·J.~;islatiYa - Art. ~O. 

(';i n1:tra dos lJt•tnJ.t:ulos,' }lrl'scri~úo 
IHU':l a iuser~·fio d(_• ~lO('llllll"JlÍO l"IU 
atn -- Art. s:~, § S. 0 • 

Cíl.111ar.:1 dos Ut•1n1t:ulos, IlOlícia - ...-.\r-
tig·o, J"iS a JSl. 

Cfln1ara «los J.)(•1n1t:u]os, JJOlil'in Ilri,·a-
th·a - ..:\.rt. 178. § 1.0. 

Cfiluara dos Ht•1•11t.::u1os, se1·,·i-:os :ul-
niinistrativos -· Art. 182. 

C':11n:ur:1, úr.c;fios - Arts. l ~1 a G1. 
('fintara. sedt• - Art. 1.0 • 

('f:1ni:1r:1, s(•ssih•s - .A rts. 62 a 84 . 
CatHH•id.::ult-' JJ:tra o exl•reí••io de 1•ro-

fissõt•s - Art. :?7, § 1.0 , II . 
CaJJi'tal. rel::u:üt•s ••uin o trnballto  

..-\rt. 2í, 5. 0  
• 

C:u·:'1tt•r :uhuinistr.::itivo •h• nint(•ria dt• 
llro.il"to dt• t'(•sohu,•fio - Art. 92. 

Carfltt•r volítit•o tlt.• nu1t(•ria de Jtro-
jt•to dt" rt"soln~iio - Art. ~) 2. 

Car{ttt.•r }JOlítieo dt• 1u:1t(•ria •le uro-
.h·1o fle resoln~Sio - Art. 92. 

C:1s1> dt• :u1i:unen1o - Art. 75, IV . 
Caso dt• en11H1tt• - Arts. 15, § 2. 0 e 

l'.!:1, parúgrafo único. 
Cnso dt• ~;tu•rra - A.. rt. 1.0 • parágrafo 

único . 
Caso «le 1n·gê-1u•ia - A rt. 7 5, II. 
Caso tl<" interruo-:fio •le or:ulor - Ar-

tig·o 1 ~o. 
C:asos dt• ]tnre<-•er ,.e!'lbat - Art. lOG . 
Casos de ,·otos J)(H' esC'rutinio secreto 

- ....\rt. 1 '2~l, parágrafo único. 
Casos ••1n •1ue o D(•1•ut:ulo IHHle fal:1r 

--- Art. 70. • 
C:isos e1n fltH' o D(•JJu1:ido 1•ode ohtt•r 

li<•t•n<:a - ..\rl. 166. 
Catt·~·orias (it• 1n·njetns de h·i - ...6.. r-

t '.g·n !ll. § 1.". 
Cnu!":a 1n·ó1•ria, Yot:t~fio - Art. 125, 

§ -!.". 
Cautelas no s:··n1. ido tle rt~sµ;uarfl:tr o 

siµ:iJo de st•ssiio sel•reta - Art. 7~1. 

~ 7·º. 
Cl•dnln únit,•a - Art. 8.0 , III. 
C(•dnlas, yota~i\o - Arts. 8 ° :II, I'\r, 

V e VII e 21 ~. 
C:1ss:u:ão •le suhstitui~fio en1 Cou:lis-

:i-;:10 - Art. 58, § 2.0 • 

Ct.•ssn~fin •lo :qH1nli:11uento taquigri1-
fieo - .\rt. 6!), IX. 

Ct•ssão de lu#!,':tr uor or;ulor inscrito 
)Htra e.,.-:1Jlica(_,•Íl.o 1•essoal - Art. 76, 
§ 2.°. 

Chanuula - Arts. 8. 0 , II e 127, §§ 6.º 
e 7. 0 • 
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('omissão eh." Ednc·:u•ão <' ('ul~nra,
<-'OHl]l("Í~ncia - Art.- 27, 4.n. 

Co1uissfio tle J•""in:uu;:~s - Arts. 2:3, ''· 
2·1, e 2G. 

('01n.issfio d<• Fiua1u;:1s, c•o1111u"lênC"ia 
da 1•riuu•ir:t tur1na - Art. ~G, § :J. 0 • 

('on1issfio th• Pin:nu_::1s, (•01111•l•tê-n<'ia 
da st•J.nnula tur111a - _.\rt. ~li, * ·I .°. 

Con1ii-osfio dt• Finanças, c•ún11•osi~:fio 

1\rts. 2·1 e G~l, ** f' 2. 0 
•1. 0 

Co1nissfio tle Fin:tn~as, desi~1i:1c_:ão tlP 
J11(•1uhros das suas turn1:1s - _.\rli-
g;os !1. 0 , § :J.o e 2G, § 1. 0 • 

Co1ui~são th" Pin:n1c_::1s, distrihu.it_:ão 
tlas 111al("rias - ..:\rt. :.rn. § 7 .º. 

Con1i:i-·.sfio de l<""inanc_::is, clh·hüio (':n1 iur-
ni:1s - Arts. 2G, 4S, § ·!.º, GO, 1f, 
1 G ~J l' 1 fi 1 . 

Coniissfío de Fin:tnc_::1s e elahor:u:i'io tl:t  
lei or~·anu•ntú1·ia - .Art~. '.2fi, I e  
15], II e V.  

Cn1nis:i-:fío th" l•""in:111\':ts. for111ul:1rú - 
Art. 159.  

Con1issfío th" Finan~:as, não J~O(h'llJ OS  

S("Us 1nt•n1l•ros uart~•·i1•ar tl~· outras  
<_•01nisfit•s - _.\rt~. :24, § 4. 0 t· :.'.G,  
§ 1L 0  • 

l~ou1ii-'.são eh• Financ_::1s, niin1t•ro  
nu..1nhros - ,\ rls. 2 ·1 e GS, H  
e ~. º.  

Conlis:-;ão dt• Pinan~::1s, or~:-nti:.-;:u:íln 
dt• 11rojt•tos 1lt• c•r(Aflitns - 1\ rl. 1li1. 

Con1issíl.o th• Pinan(•as, 1,r<n·icli.in(•iai-; 
sôbrt" ,·erbas or\':1111t•nlitr;as it:tra 
subsídio P a.iutl:i tle l'USta - Ar-
tig·o 15D, § 2. 0 • 

Co1uissfio dt• U"in:tn(,_•:ts, rt•c•o111(•nt1:1\•fio 
dP er{•ditos - .:\rt. ]61, § 2. 0 • 

eo111issão tlt" Pinanc::ts, rc•d:u:fio finnl 
dt" 1n·o.i«~to flt• lt•i cn·c::un(•niitria -
Art. J:Vi, § 1. 0 • 

Co1uissüo 1lt~ Finan~:ns ren1Pter{t it !\l.Psa 
o 1•rojl•io de orc_::1111t•nto C!UP forn1u-
lar - "\rt. lGl, V. -

Con1i~sfío «lt" Finau~as, rt•.u1dfio })lena 
- Art. 26, § 2. 0 • 

Co1ni~:são de Fin:tnc_::ts. suhstitui(_,'fi.o •lo 
Prt•sit!t•n1t" - _t\.rl. 26, § 8. 0 • 

Coniissfio cl«• hu1u(•rito. :nulH•iu•ia th• 
at•u.s:ulo - Art. -fií, § 2. 0 • 

Cou1issão tlP hutul•riio, :nuliênPia eh• 
testenn1nhas - Art. 47, § 2.°. 

Cou1issfio de Jnttnl"rito, eont•lusÜ('S 
Art. 47, § 5.0 • 

f'o111ii-;sfio elP lnttul•rito, c•ri:ic_:ão - Ar-
tig·o ,12, IV. 

Coulissfio f.l(• I1u111{•rito - .L\rt. D2, , ..... 
('01n,i!'l.sfio elt.. Itu111l•rito, c•ri:1c_:ão Jlt'lo 

têrc:o 1la totalitl:ule dos J>t•put:ulos 
- ,\rt. 30, § 1.". 

('01nissfio dt" Jnqu(•rito. <•o,·o(·a~íto th• 
lUinistro tle Estatlo - Art. ·17, § 2.º. 

Condsi-;fio th• llutnl•1·itc·,, c•ri:t~fio 1•01· «h"-
liht'·r:t~fío do 1•lenitrio _:_ ..\rt. :Jll, ~ 1 ° 

f'omi:i-,sfio dt· hu1ul·rito, t•ri:t(,.•fío i•or 
1>ro.lt•tn th" rt"snlnc:iio - Art. :~o, § 1.0 

Conlissílo <'te ln«tni"rito, detertuinac:ão 
tl(• dilig;êne•ia - Art. 47, § 2. 0 • 

Conlissão «l.t• I1u1ui•rito, «lei-:iµ;n::(•fio dos 
111c•1nln·u~ - Art. ::O, § 2.º. ~ 

('ondi-osfio de Tnttnl"rito, nor1uas tlt" tra-
balho - Art. 47. 

Cnu1iK"'ião de Inc111(•rito, nftna•1·0 de 
1Hl'1uhros - Art. :;O, § 3.0 

('<Hnii-·s~o •lt• Tnt)uérito, t•razo de clu-
1·:.~·ão - ...:\.rt. 20, § 3.0. 

Coniissfto 'le Jne1nérito, 1•rojeio de 1'("-
soluc_:fio - .:\rt. ·17, § S.O. 

f'on1issfio de I1utnl"riio, 1·eJntúrio 
.\rt. ·lí, § 5.o. 

('oniissão tlt• ]nc1u{•rito. J'l'(lUisi(_,'ÜO el<• 
fn1u~!onú1·ios - Art. 47, § J. 0 • 

Ccunissão •l<• Inquérito.• r('ftuisic:üo dt"  
fniu•iouários tl:t Cíhn:tra - ~t\.rt. 47,  
§ ] . ".  

f'u1nissüo 1h• hu111(•rito, rl'c1uisic:ão de  
in1'cn·ni:1'._•Õ("S -- Arl. 4 7, ~ 2. 0 .  

('on1!ssão •h~ IncfJ::(•rito, shulit·fincia  
~\rt. --lí, § 4.l'.  

Comissão (](• JJ(·t~·islac_:íio Soci:t! - Ar-
1.ip;os 23, ·vr, 21, § 1.. 0 e 27, § f.i.º. 

Coniissãn eh• T,eµ;is1:P~~fío Soeia], c•on1-
1u•tê-1u•ia - _\rt. 27, § f.i. 0 • 

Con1issiio cll' Uc•tl~tc_:fio - .Art,s. 2:1, VIT, 
~·l e· ~ 1.0 e 2í, § G.o. 

Co1uissiio ele• HPcl:rc:iío, t•on11u•tê1u•in  
Al"tS. 27i * 6. 0 e 1:17, ~ 1. 0  

• 

Corn.issfio •le• l~(•tl:t«_:fio, c•cnn1los1c_:no  
_.\.rt~. 2 1! 0 § ].• 1 e Gfl, §§ 1. 0 e 2.°.  

Co1uissfio eh• U.Pd:u;fio, el:tborn(_,'fio th• 
J•(•flac_:iio final - Art. 137. 

Co111i:i-;:sfio de Retlnc_:fio, 1nínu•ro de 
111en1hros - Arts. 24 e § 1.º e 5!l, 
§§ 1.0 O 2. 0 • 

Co1nissão dt• R(•tla«_:fio, snl•stitutos 1u·r-
za11<•111rs - Art. 24, § 1.0 • 

Co1nissfto 'l•• Sníuh" Plll•licn Ar-
tigo 23, VIII, 24, § 1. 0 e 27, § 7. 0 • 

Co1nissão ele S:tiiele Pí11Jlicn, eo1111u·-
tl}ncia - Art. 27, § 7. 0 • 

Co1nissfio dt' Seµ;urnnc_:a Naeional  
Arts. 23, JX, 24, § 1.0 e 27, § 8.0 •  

Coruissüo de.• Seµ;ur:nu.::t ~nt•ioual., co1u-
1u•tê-11(•in - .Art. 27, § 8. 0 • 

Con1issão eh" Seµ;urnn~n :S:u•ionnl, re-
d:1«.:iio final •h• 1,rojeto fll" fixn~ão 
d:is fôr1:as arm:ulns - Art. 137, § 1. 0 • 

Co1n.issiio tle Ser,·i«.:o PÍiblico Ch·it -
,\rts. 23, X, 24, § 1.0 e 27, § !J.0 • 

Co1nissão i!(" S(•ryic_:o Pí1blieo, eo1n1•e-
lf>.nei:t - _.\rt. 27' § n. 0 • 

Co1nis:i-:ão, elt•siµ;ua~iío de noYo rela-
tor - A.. rts. 3~l, §§ 1. 0 e !). 0 • 

Co1nissão de 'Jlo1nada dt• Contas. - Ar-
tigos 23 1 XI, 2-!, § 1.0 e 27, § 10. 
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Cu111issão dt• rrou1:ula dt• Coutas1, eo111-
IH'têneiu - Art. 2 7, § 1 O. 

(:omissão fle rroni:ula de Coutas, re-
da<:fío fin.;1] flp 1>rojt•to dt~ J)rest;u•fto 
dt• eont:ts - ~~\rt. 1:)7, § 1.0 ~• 

('"missfio •lP 'l~rans])Ortt•s, Con1nnit·a-
~.:iks e OJ>ras Pftblieas - Arls. 2::1, 
XII,~·!.§ 1. 0 t· 27, § ll. 

('on1 issfio de 'l11·:1us1>orf(•i-;, Con111nie:a-
«;õt•s t• Ol>ras Píthliens, f'tnn1u•l!f-nt•ia 

- _\.rt. 27, § 11. 
Con1i~sno tle ,-:tlnrizaefio 1~~t·onôn1it•:1 •la 

_\11H1zHni:1 - ;\ rt. 27, ~ 3. 0 , VIT. 
('nn1issfio, dis~·ussfio de 1~art'l'Pl' - ..:\r-

li.u;o ;;:), ~ G. 0 • 

Con1h..;~:fíni dh·isfto da 111.atéri.a t·n.~re 

n_•Jato?"<"s - A rt. ;:!.), § 1 G. 
{'onii:-.·sfi.o •lo PoHJ.?.'üllO das s;,.e:is -

.\rt. :?~t, ~ :L0 , I. 
('omissfin~ t··ft•Ho d:1s e111e1ul:1s 1u•1:i ofe-

1·it·~'id:1s - Art. 44. 
(:omi ...~:o.:fio l~s]>f'<'i:ll, conxot·ac,:ão - _..\r-

1i.~«l 107, § 1.0 
• 

~·01n~:-1siio E~:1te(•inJ, eri:1~fio .:\1·U-
.~;o ~J'.?, IV. _ 

~ ·,~mi~;~üo F.s!H~f'ial fle <•ineo 1ue1uhros 
- _\rl. JG, § 1. 0 , UI, 1> e 107, § ].". 

~·om.isi-o:iío Es1H•einl •le t~nu•1ula à Con;;.;-
ai1ui\'ão. urt·en<•hinH•1d:o d~· y:~g,·a -
. \rt. 1 G3. 

!f'omissiio ESJ)t"l'i:tl e •111t•n1 flt•l:1 n:ín 
i•oflt• 1'az,•r tHtrte - ..A_rts. 24, ~ -1.u, 
e ~G, § fl. 0 • 

(~01nissílo l•~soeeial Jt:tra <•001u•1•:n.· uo 
i>arC"ef'r sôhre 1no•lifieaçfio do Ht•;.:;f-
111Pn to Intt•rno - Art. 14G, ~ 0 

(;oiuissfío BsJ>P('ial ]Htra OJ)!n~•r sfih1·c· 
t'nt<•1ul.a it Constitni<.:ão - ...:\rt. 1G2, 
~ 2.º. 

Co1nissfío Rspt•<'ial tHlra o 1n·opt•sso 
sé:.ltrt• {)C"rcln •le 111andato Art. 171, 
~ 1·º. 

(:uniissiio RsttPeinl oara orJ.?,·:1niz:ir as 
(•011t;1s do Prt•sidente da H.t•t,fihli<•a 
~ ...:\r1. 157. § 1. 0 • 

('omis~;ftu E:-01u~eiaJ, rcd:tção fin:1l c]l' 
Jlro.~e11l eh• t•tnt•nda it Constituiçfto 
...-\rt. 1 :J í, § 1.0 • 

{~nmh-;sfio t~:r-it>P('ific•a tt=tra tlnr 1•art"Pl'r 
sfHn·:• P1ut•nd:1 - Art. 1 09. ~ ;1. 0 • 

(:om.issfio t•s1u•t•ífit•:t out• J'f'f!i1.:;ir{1 o 
pro.h'lo t'iUPIHlado ern ])ri1neira dis-
('U:o.:~:fi.o - Art. 12·1, * f>.o. 

(:on1b!:O.'.fitt t•xtt•rnn, rt•c111<•ri11H"nto dt• rt•-
!trt·,:r-;1•nüu_:ão d:t C'fi1u~n·n - ...:\rt. !)fl, 

1, "· 
(_'on1iS!'o'i\O, init•iatiY:l dt• ]H"O]lOSiçiio 

_\rt. S!.l, T. 
t:on1issfio. ](• itr;_ra de eXJ)t•tHt•nte 

_\rt. 0í, TT. 
('omissão, 1eitur:1. dbwnssfio t• -vota-

t_:fio d:t ata - ..:\rt. 37, I. 
(~01uisi-:fio. l<'itu1·a de 1·t••11H•rintt•nto -
:\ri., ;}j, 'T, 

CotniN~ü.o, n.:tiéria tlish·H~nida :u~s rl'-
latores - Art. :.n, IlJ. 

Gon1is~:ão, nutil-ria rl'1netid:t e f]{•s1i:1-
t_•h:ula - Art. 55, \T. 

Co111i:..;sfio JZis1:1, l'riaçfto - ~-\rt. !):;, lY. 
Curnissfto 1? ist:1 t• Prinu•iro ~e(•r<•t:'trio 

-- Arts. ] 7 e 32, parúgraro único. 
Cornissão 1list:1. rcttnt•ri111c•nto JHlra 

eutt•1uli111t•nto t•ou1 o St·nado _\r-
tigo fl~>, ~ 1. 0 • 1TI, a. 

Cnn1is:i-;fr.o, p:tr<•t•t•r dh-<•rso do tio rt•-
lator - _\rt. :~D. ~ 11.. 

Con1issfio P('rtnant•nlc e c111t•n1 fh•la 
niio JH!fh• fazer IHtrlt• - _\rts. ~ 1. 
§ 4.0 e 26, § fl. 0 . 

Co111issfi.o i1:.•r111:11u•nt<• ou t·~1•••t•ial, ]"(•-

•tuf·rim••nto dt• clcsarc1uil·:t11H'nto 
~\rt. S:J, ~ 2. 0 , II, e. 

c~hUIÍS!-·fio Pt•r1n:1nC"nü~ para opinar sfi-
bre JffOjPto de <·ons1i1ni(__'Ílo dt' ('o-
n1issfio Es1,t•('iaI - _.\rt. ~~1, ~ :?.n. 

C(Huissãu, J>t•rfla tle lu~:;:~r - \_ l' t . ;J ~) . 
~ ~.o. 

Co111iss:~o. 1·<•fl:1çfio tlt• :dn _-\ rt. t~ n. 
CH1HÃ.ioisiio P••rm:11H'UÍt'. Y.:.·da«_:iio :10 

D''tnrüulo ile ,,:1rtit·i1~ar dt• n1ais •h• 
urna - _.\rts. 2·!, § L') t· :?li, ~ !1. 0 • 

Co111issiio l'lt•na de l"in:uu~·as - _\ r-
tig·o ::!G, § ~." • 

Co:missfin l•r:1:T.o Jl:tr:i :1 fii~pes!"ião tio 
IHll'<"C'l"r - Art. :1!), § ri. 0 • 

Con1issão, 1>ra:t:o fHtra a J'l'fla~·iio do 
1>art•eer fl<• t•onfornJ.id:uh• t•o111 o yt•n-
<"ido - Art. 3:1~ ~ S. 0 • 

Co111issiio. ll1':1zo par:t uo,·o l_HU't'C'l'l' -
c\rt. ::~, § 10 

Co1uii-:sfi.o, 1>r:tzo . Jt:n·a t>ar<•••t·r - :\1~. 
u~~·o :1 :l . 

Co111issão, 1n·t•<'1u·]1inH•nto dt• l11;!;:1r -
Art. !16, xr. 

Co111issfio. 1•t•t•ebi111t•n1 o dt• 11ro1•nsi~fio. 
dP Ull"US:\.l?,'('111 ou dt· 4fUal(!Ul'r 111:1-
tt'-"rht - Art. :1~. § ~.º. 

Conli:-.::r-;fío, rP('ll?'~o f•onl:J'.a dt•{•isfío 11:1 
ft1u•!iõ>tão dt• or«h•111 - Art. 46, parú-
grafo úni('o . 

Co1nissiio, Tt".ll'i(:iío <h• JJl'OJJOSi<:fio. clP 
nH'lll'mgl"HJ. ou •lt• c1unlt11u•r m:1t{-ri:1 
- Art. :rn, ~ ~-º. 

Co1ui.~sfi.0 1 ...:\rt. ~9. 
§ J.!. 

Co1nissf\o, rt'flU1.~ritnt•nto dt• clt•sar•ini-
,·:11nt"nto - Art. 85, ~ 2. 0 , TT, (•. 

Con1issiio, r<~•JUt"l"inu•nto t's<·•·ito tlt• 
:uu•x:u•fio tle Jlrot•essos flt• 1•ro1•osi-

4 

~:õ<•s :! núlf!..~·os - Art. 103, * ::i. 0 
• 

Contissfio, rt·~·.olni;fio (](• (itH•stfio tlt• 
or1h•1n - Al't. 4-fi: 

Cou1issii.o, rt•tl•nc:fio d(' ]):lgJ(•is per Sl'H"' 
11u•1nhros - ;\rt. 40. 

Co111issfio rPuuitla, YOi:l\'ÍlO - _\rl. 1 :?:í, 
§ 2.". 
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Con1issõe•s PrrnHllH"ntt•s, dura~iio elo 
n1nntlnto doH seuN ntClllbro.s _ Ar-
tigos. 24, 3.0 e 29, § 3.0 • 

Contissões Pe:rnutnenteH, fhn urinci-
1u1l - Art. 22, parágrafo único. 

Co1nissões Per1nnnentes,. org.nniz.n~·ão 
- Arts. 22 e 23. 

Con1issõeH Pern1nnentes, 1treenclti111C"11-
to tle vngnR - Arts. 15, III, e, e 
"5, parágrafo único. 

Coniissões Perní.nnentes, seu nú1nero 
- Art. 23. 

Co111issões, prazo para a tle"·olu~üo 
tle 1.apéis retidos - Art. 40, § l.". 

Con1issões. prazo para as tliHtribui~ÕeN 
tle matérias - Art. 48. 

Co111issões, Jtrnzo para altera~iio no 
1rnrecer - 39, § 8.0 • 

Con1issões, Jtreferência - Art. 37, § 1.0 
• 

Co1nissões, 11residência Arts. 52 
a 57. 

C:on1issões, 11resielt"nte e vice-11resi-
dente - A.rt. 52. 

Co1uissões e111e devam p:ronuneiar-se 
sfibre 111atCria en1 reghne de urgên-
(•ia, prazo en1 conjunto - A.rt. 143, 
~ 3.º. 

Con1issÕ(•s e111e se extingue1n ('0111 a 
t(~r1ui11a~ão da ilegislatnra - Ar~ 

tigo 21, II. 
Co111issões que se extingne1n e11utndo 

1•reenc_•J1ido o fhn (illC se 1Iestin;1111 ---.. 
Art. 2l, II. 

Co111iir.:siies, quoru1n p:tra aur•n·n~:iio da 
ata - Art. 38. 

Con1issõ(•s, registro t;:u1u,igr(1fieo 
Arl. Gl, § 1. 0 • 

Comissões, reilntores 1tr~via1uente (le-
iodg·undos - A.rt. 37, § 4. 0 • 

f'ontissiies, rt•nu•ssa à Mesa dP 1>:tr(•- 
(•pr(•s e IHl[H~is - Art. 48,§ 2. 0 •  

f'on1issõe!iiô_. rt"quPrhnento fie info1·11i;1-
~Õ<'s - Art. 42, parágrafo único. 

Con1issões, reqni"rhnento para 11rorro-
g·:u;fio de J_lrnzo - Art. 41. 

Con1i!'iisões, r(•staura~iio tle 11roeesso  
- Art. 40, § 2. 0 •  

('0111 issões, reuniões - Arts. 3 ~ a :J 6. 
Co1uissões, reuniüt•s extrnorclinftrias 

- Art. 36. 
Co1nissõ(•s, rP1111iões Jtúltlieas - Ar-

tig·o 36. 6 
Co111issões, reuniões reser,·ac1:1~ - Ar-

tigo 36. 
t:ornissões, reHuiÔes secretas Ar-

tigo 36. 
('0111isNões, set"retftrios e atas ..:\r-

tigos 60 e 61. 
CH1nissões Te1n1•or{1rias Arts. ~1, 

11, 28 a 32. 
f'o1niN!oiões .. t_raball1os - Arts. :37 a 47. 

Con1iss11Ps. ,·a;:.-;1s - Art. 30. 
Con1issõt•s, ,·ias dae•tilogr{1fic_•ns de tra-

balho:.,; t• S{ºU tlestino - Art. 3!l, 
§ 16. 

Co111issões, ,.h•e-11r(•shlt'"ntt' - Art. G2. 
Co111issões, ,·ot:u_:õPs shnultíl.1u•as 
Co1uissõPs, ,·otos '•,·en(•idos'~ - Ar-

tigo 3U, § 13, II. 
Cnniot•fio inteNtinu - Art. 1. 0 , parú-

grafo único. 
001110 yota o Pr(>-sitlt•nt(• - Arts. 15, 

§ 3.0 e lG, parúgrafo único. 
Co1n1•nr<"(•ilu..,nto de Jtinistro - Ar-

tigos 17 ·l a 176. 
Co1111u1recin1t'nto elC" Jliuiiottro it Cihna-

ra, din e J1orn - ..:\rt. 174. 
Co1111lrtêuei:1 d:1 Cihu:tra,, aNsunto nlht•io 

- Art. S5, § 3.0 . II. 
Co11111etê11C'ia •1:1 Co1uiNsiío dP Con~1i

tuiçiio e .JnNtifia - Arts. 27, § 1. 0 , 

48, § 4. 0 e 50, I. 
.Co1ni1etê1u•in da ContiNsiio t](>- Di1•lo-

11u1<"ia - .\rt. 27, ~ 2.o 0 9fl, § 1.0 • <". 
Con11•rtê11(•ia ela Con1issiio tlt• Be•o-

no1nia - Arts. 27, § 3. 0 e 9~1, §§ 1.0 

a 8.0 • 

Co1n1•eténcia ela Con1isNilo elC" EchH•o:1-
çiio e Cult1'ra - Art. 27 § 4 .0 • 

Co111petâncin tl:1 Con1issiio tle U'in;111 ... 
~as - Art. 26 e números. 

Con11>etência •ln Co111i!'>:siio eh• }i'in:n1-
ças 1•nra requer<"r Jlrori:og:u.:iio eh~ 
1n·azo pnl"a tHll"(•cer sôbr(• ('IU(•ntlas 
a 1>rojeto (1<" ort,.•:11nrnto - A rt. 1:i J. 

Co1n1•etê1u•ia tl:t Cornissfio tlr J~(·p;is
lação SoeinJ - Art. 27, § 5.0 • 

Co111pl"tê1u•in da Cornissfio ()(• ll••tl:u:iio 
- Arts. 27, § G. 0 e 1:17. § 1.0 

• 

Co11111Ptênc•ia 11:1 Cou1iN"'ifiO tle Sníuh• 
Pí1b1it•a - ....-\ rt. 27, § 7 .n. 

Co11111ett>-1u•S:t •l:t Con1issíio tlt.. Se•J::u-
ran('n Xn<'i(~nal - .·\rt. 27, § 8.n. 

Co1UJH"tÍ"n<>ia th1 C'o1nis~ii.o tlC" S(•rvi-:o 
Pítblieo - .\rt. 27, § ~1. 0 • 

Con1IH'tên<•i:1 da f'o1nis:oi:íl.o t1C" Tonu11l=1 
<1<' Cuntns - ,\ rt. 27, ~ 1 O. 

Co11111('tên<"ia dn Co,.uisNiio tlt• '"rr:n1s-
11ortt"s, ('0111.nnie·:q:fw·s (' Obras Pú-
bliNts - Art. 27, ~ 11. 

Con11H·tPn<>i:1 da 11rh11C'ira tnru1a •la 
Con1issão (](• F'in:nu;ns - Art. ~G, 
§ ~.o. 

Co1111•etên<>in tl:1s Co111issÕ('S Pt•r1nn-
1u•ntc•s - Arts. 22 n 27. 

Co1n)J("tê1u•ia d:1s Con1issõ(•s Jl:tra OJJi-
nar :tJ>(>-uas sôbr(• o 4fne for 11<• sn:1 
atrilntiçfio es11ecifi(•a - .Art. 30, TI r. 

Con111etêncin •lo lid(•r - .Art. !1. 0 , § 3.0 • 

Co1n11C"lên<>ia dn Pre•siclt•nü• ele Co1uis-
sfio - Art. 5G P nít111Pros. 

ContJJC"tênc_•ia 1~xe•lusi,·:1 de outro Potl(•r 
- Art. J:.í, § I!, f. 
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Co1n1u•tê-n<•ia t•ara a (h.•t•b;iio eh• n_·-
(!Ut•rin1ento - ..Art. !:J, ~ l. 0 • 

Con1p<•tl-1u•i:t 1>riv:ttiv:1 da Jh·s:t 1>:tra 
o uolici:nut•nto - J\ rt. ] 7 :".'). 

Cnmpo:-;it;ão d:t Co111issfio dt• Cousti-
1ui~fio e .Justi~a - _....\rts. 2·1 l' ;;:i, 
~§ l. 0 e 2.º. 

Cc111uosit;ão tla Co1nis:iooiio de l"inant;as 
- .-\ rts. 24 t' 5!J, §§ 1. 0 e 2.n. 

Con11losi<_.•ão da Coutissfto dt• H{"f~at;ão 
- .A..rts. 24 l' § t• :JD. §§ t' ~-"·1. 11 ]. 0 

Co1111•osif_;ii.o da lllcsa - A.. rt. 1~~' § § 1 º 
3.0 , 3. 0 e 4. 0 

• 

Con11•ro1nisso .:\rts. 3.0 , §S l"  
·1.º (-~ 5.°.  

Co1111n·o1nisso de u ..1n11ado, i·t•<·<'J>~ii~'  
,\rt. lD, I.  

Cn1n.1u·on1issn tle s111•!...·nte - _....\ rt. ~.",  
§ 5.0.  

Con1unil':u_:ão Art. 1,1, § 3." 1 •  

(_!01uuni<.'a<;ão :to 1>len{ario 1u•lo Prt•-
si•lt•n h• - A1·t~. J5, § 0. 0 e J:?O, J.V. 

('0111uni<•:u"•fio de rt'·unifí.o t•x1raordinú-
ria dt• Cou1issiio - ..:\rt. :J.t, par(1-
grafo únieo. 

Con1nuh·a~ÕPs, :tssuutos relati\"os  
,\rl8. 27, § 11.  

1 Coruunh•:u_:õt•s e Obrns Públieas, {'o-
u1issão tle Tr:1ns11ortt•s - ...-\rts. :;;l, 
..,11, :!{ § l. 1' C' .'.!7, § 11. 

('011111nie:t~ão - Art. 70, l. 
Co1111111iea~iio it Câ1n:1ra de convol·:t-

<..'ão de.• sessão t~:x1r:iortlinária - ..:-\..r-
tig·o li·l, § 1.º. 

Co111unit•:tt".ÜO à lll<•sa •lt• 1·etc·n~:ão de 
1rn11(•is - Arl. 40. 

Coiuuni«:tt,:fio it ~lt·sa dos dirn~ de reu-
nião ordinúr.ia das l.:0111issõt•s - Ar-
tigo ;,s, I. 

Cnn111ni<•:1~iio à "'h•s:t, ou ao 1>h•núrio 
- .Art. 72, ~ 8.0. 

Con111ni•·:1~iio :to JU iuis1ro dt• Es-t:ulo 
de sn:t t..•01n·o<.·:t~fio w.- ..:\ rt. 17 4-. 

Contnnic·:i~ão :10 11inistro •le Bs1:ulo 
do tlia e d:r hora fl<• S1PU rt•<•elJinu•uto 
JJl'la Cfin1ara, ou 11or l'01uissfio ~ 
_.\rt. 17;), p~u·úg-r;1fo í1nico. 

Con11111it-:u.:fio :10 1•lenúrio (lt• 1h•\"olu-
<..'Üo dt• :n1f(°)J!,·r:1fo do St•11:11lo JJHra 
t•orrP~fio - Art. 132, § ] 2. 

Con111ni«:u.:fío :io 1•h•núrio do rt'l't•hi-
Jnt•n1o •la 1>ro1H•sta tlt• 01•t_,'~ll11P111o 

- ~\rts. 10.1. HI. 
C'o11111ni<•:u:fio ao Prt•!-l.iflt•nt~· d:1 f'â-

1uar:1 tl<" c.•onYoe:t('ÍlO t•x1raord!núl"ia 
do Conµ;rl'sso J\T:u•iou:al - ...-\ rt. 177. 

Con1nnic•:1t.•fio ao S«•untlo dP ar»rova~:fio 
dt•t'initi\":t •h• t..•nu•1ula it Consti1ui~fto 
d{>.h• ori#!,·ini"tri.a - ...-\ rt. 1 6 ~. ~ 1 '.2. 

('01111111ic·a~ão in11tor1:tn1t• it {'firnnra e 
in1t•rrn11~ão 110 u1·atlo1· - .A rt. 120, 
IV. 

L'.onu:;ni(•a<.:.tto or:d - _\rt. 7:: ~ D. 0 • 

Co1nunit•at;ÕPS or:tiN - Art. u~. par;í-
gr~tfo único, <'. 

Cc.ru1u:1i<·a~fio I>Ol' t~·lt·J!,'rnnu1 1la votn-
~·fio th• t•1n<'1HJ:1 à Coustitnit;fio -
"\rlc. \G~, § 7.''. 

Con«t•ilos e dis<•ursos ~1uti-1·t•µ;~nu•n(als 

- .\rts. 15, § 1.", Y, :i, G:'. XII a 
XV E· 118. 

Conl'<"ssão 11:1 1•.al:n·-:-:1 .\rt. 15, § 1. 0 , 

[, '" 
Con<·,~ssfio ~la 1•:llaYra a j)(•;nnt:ulo <'Oll- 

~rú1·io I1 u1..-~(·ri:t ('Hl disc•ussão  
Art. 117, VI.  

C'nu·t~ssfio •la 11aJ:n·r:1 a Ile1n11:ulo f~t

,·u1·{n·t•l :1 nHt1i>ria <•1u disc.•ussfio -
ArL 117. V. 

Cont";.'s~ão 1l:1 1u1l.:n·r:1 :10 :111tor da ],_1ro-
1•nsi<.:fio - .Art. 117, J.  

{'n1~«·t•ssíl.c> da JJ.alavra no :nutor •h•  
<•1u.t•nd:t - .A rt. 117, 1V.  

Conet•;i.;sfio 11:1 1>al:n·r:1 :10 autnr tle 
\"odo e111 se1i:1rado - Art. 117, TII. 

Cnn(•t•ssão da ualavra 
l1rt. 117, JI. 

Cnn<•c.•ssfio da JlHl:1vrH aos or:ulort•s 
11t··ln ord<•1u de ins<•rit"fio - ....-\ rt. ] 1 7, 
~ ~-º. 

('onet·s~flo da u:il:n:ra nas Cou1issões 
- Art. 55, YIT. 

Coueessfio da 1•al.a\.·r:t 1u•Io Prt•si1leut<" 
- Art. 6g, VL 

Con('t'ssfto da 11.:11:n-ra c1n:uulo 1nais 
eh~ 111n J>e1111tado a tH•tlir, sinniltâ-
:nt•;nnPn1e - ArL J 17. 

Con<·<.•ssiío de licen~a a Dt"JlUt:ulo --
1\ rl. ~2, III, 

Conct•ssflo fie licen•::1 1i:1r:1 o 1>roe<•sso 
de D•·1mtndo - Art. n2, IL 

Cou<•••·ssfio de uassaµ.·<•1n d<" fôr~n <-s-
trauµ;eiras }Jelo território nacional, 
i•eunião s<."creta fla Con1issii.o - .A.r-
tig·o 36, § 3.0 , IH. 

Conc·t•ssfto de ,·ista Jt:ts Co111issõ<.•s -
Arl. 55, 21. 

Cou<''-"Ssiío dos lll"1tn1ados 1i:1r:1 1n·or-
ro#!,·a~:fto elo 11razo •lt• dis<•ussão __. 
Arl. 122, § 4. 0 , 

Con<·P~:sfio es1te1•ia1 do or:ulor JHtra 
•ttH•stão de orde1111 Arl. 80, § 5. 0 • 

Conl't•ssfto obri,.:;a-tfiria dt• 1•r:tzo 1u1r:i 
]Htrf·et•r siiltre 111a-té1·ia urµ;ente 
Art. 14:1, § 1.0 • 

Co:n(•lusfio de JHH"("<'l'r assiual:ulo no 
aYnlso - Art. S!l, rv. 

Cnn«'lusfio tle 1i:1r<•t•er sêtbre indh•:1~:ão 
J)Or projt•to - A rt. n4, § 3.0 • 

Con<•luseão 1la Coi:ni~~fto •le· lnqu(•rito 
- Art. 47, § 5.0 , 

Cnu<•lusêit•s •lt• Jtare1·t~1·<'l'-i não i·t••Jiµ;itlos 
- Art. 37, TV. 

http:ordin�r.ia
http:Co111unit�:tt".�O
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Cof!(•!usiiPs -vot:1d:1s Plll Co1uis~:flo 

.\rt. :n, IV. 
('untli(•iit•s ilo J)t"ssoal «la Secretaria 

c\rl.· 183, § l.O. 
t'antlit_:ílt•s 1>=1ra a a1>reio;entn~fto (lP 

:"inhstitut!vo i~or Con1issiio _\ r-
ti.L~:o 'J!"), § 3.º. 

~·11111lit:ât•s 1·t•µ;i1nentais JHir:t a i1u•lu-
·'""•ln dt• 1n·o1tosit_,•iio t•tn Orfh•1n •lo lHa 
- _\rt. 77, ~ 2. 0 • 

1 'nnµ,TPssisü1, r<"tfnt._•rinu•uto clt• 1nnui-
f<·siat_,·ão de JH.~~:tr JlPlo .falt•t•inu•uto 
·- _-\rt. D9,§ 1. 0 

, I, a. 
,~u;..~.:rt·~i-:o ~n(•ional, (•ou....-oc·a~ão t'.'\:-
lraordiuúria - ..:\ rt. 177. 

1 'nng;n•sso S:u•ioual, inauµ;ura~üo dos 
trabalhos - Art. G~. 1. 

· : ·n:.:;rt•s,..o ,'.\':u•iounJ. suhsidin (• aJ;Hla 
dt> e~1sto - _-\..rt. 15\J, T. 
mn!,TP~;;>os, c•onft•r(:n.(•i:1:-.o <' uuiões eul-

f<i rais - ..:\rt. JGG, TI. 
1u.-.;Plho ~ac.•inii:tl dt> Ec•onn1ui:~. rt.•-
1p;t•ri11H'nio de :uulif-nl'ia - _-\rt. ~JS. 

·:. ~L..,ifhra~·õt•;; ,..,f)hrt• th•<'isfio t)r.;,.·sidPn-
''i:tl l'JU qtu.•stiío •ll· ordt•u1 .\r-
t i:...:·o ~~O, § 3.0 • 

'1:1;~01it!a<:fío d:ts n1otlifit·:~~õt•s •lo lh"-
,.,:;imt•uto Interno - ..:-\rt. lGJ. 

~~Hso!it!:H:fio •le J,t•is (•1u rt•gi1uc tl(~ 

::r.~·i>nPia - •.\rt. ]·13, § 2. 0 • 

·c'.l~~tiiHit·fio 1l:ts Contissões - Art~. 1 ·1 

1i:tr:ü>,T;;J'o í1nieo, 12:5 e 2U. 
·'ln~1ituic•à4) fins Con1issõt•s do Polí-

;..:;0110 tl~~s Sêt•:ts. da '\;ralorizaçüo Beo-
1~t:.rn!4·~- tla .\ni=1zônia t• da ll:u•ia do 
>.0fio Pr:uu•bwo -:-- Art. 2D, § ·Lº. 

: 'c1~ .... ~ it ni<:ilo das CouiissÕt"S Es1u•(•i:1is 
- .\ri:-;. 29, S·2, l'V, 1G2. § 2.º, e 171, 
~ 1 ·º. 

'on:-1tit11ic:fio das Ctnn!ssiit"S ::Uistns ~ 
_\n. :;]. 

~ ·1~11st i t ni<:fio th• t)ro1losi<:õt-s indt•pt•n-
dPn tt•, rt"tinerhnento •lc dt•stat111e de 
,,ro1rn·!>l.i~·iio 1•ara êssc.• fhu Ar-

·1 i.~ n ~19, II, e. 
,! on...:titni<:iio e .Justit_,•n, t•on1issiio 

.\rt~. 23, I, 2·1, e 27, § 1.11 • 

'nnsí i1'1 .. iou:tlid:ule de t•rO)lOSi~fio 

.. 1rt. ;;o, I. 
. onstituintt•, f:tlecinu•ntc:t - ..:\rt. nn, 

~ :; .". 
'<:u.... nlt:1 1•r{•yi:1 à Cfin1ar:1 sôhrt> 1no-

1lifit':u:fio na Orth•1n do llia tHn· 1>re-
ft•rf"n<•i:1 •.'\.rt. 13.n, § l.°. 

'cut:1g;t•rn f]P «Í"flnlas - .Art. S.1\ ·vTI. 

, 'ontaA·l'nt tlo 1n·azo })ara a retlação 
l.'inal ~t·ral de i•rojt•to •l~-e ~ºr~.;nut•nto 

- _\rt. 151, XVIII. 
~ '011t:tA't•111 dt• Yotos sô])rc iun·eet•r ~ 

~\rt. :1n, § 13. 

Cont:1;!;e1n :los votos t•111 Yl'rifi<•:;u•fin 
tlt• ,·otnçfio - Art. 1 ~7, § 4. 0 • • 

CunütN das •h•s1u•sas - Art. J S-1, l1rt-
r:'t grafo único. 

Cn:ntas dP c•ada ano - Art. lS-1, parú-
grafo único. 

Coutas, ])r(•st:tc:iio <1u=tuto bs des1u.•sas 
da (Jfunara - Art. 1~4. 

Cout1·a o \'<'n(•hlo - ..:\rt. l:J, § 1.º, I. e. 
Contrato, otr. eon('t'ssíl.o. rt•ferido n:1 ])ro-

Jtnsi«.:ão - .\l'L 85, ~ 3.0 , ·v1. 
Con\·eniêueia da or•le:n1, snspt•nsfto da 

sessfto - Art. GG. 
Cnn-veni~nC'~.a da sns1u~nsfio da st•s;.;fio 

- Art. GD, II. 
Conveuiêneia, ou 01torl nn id:uh•, •lt• 

•les1u~za - _\.rt. 50, II. 
ConYersa('ão no re«into - Art. ()!), 11. 
Con'\·itc ao or:ulnr - -~rt. ] 5, ~ 1. 0 , d. 
ConYite ao rt•lator JHira t•x1•Iiear 1•a-

reeer - A.rls. lG, § 1. 0 , III, g; o 107, 
§ 2.º. 

Cou,·itc :tos Depntatlos a oc•u1.:1rp111 
os st•us l n;:;.::trt•s 1•ara a Yt•ri i'ic•:u:fto 
fia ,·otnc:ãa - Art. ] 27, § ~.º. 

Co1n·itp nos ])e-~n1t:ulos tJIH' ,·ntan1 :t 
:f:n·t~r )Hn·a t•l"rn1:int'('l'rl'n1 t!nch· st• 
ac11:11n - A rt. 12 7 . 

Cnu,·it._. :1os DPJHJtndos rc.•i:irtlatin·ios 
1u1r:1 tilll" '\·ot<1 t11 4!'nl yt•rifi('a<:ílo (](• 
yotat_.•fio - Ari. 128, § :\.o. 

C'on,·itl~ aos u1t•1n.hros clP Con1i...:sfio 
}>:tra :IS!>linar ]HlrPC't'r - ~·\rt. 5:-i, XíT. 

Coin-itt• do Prt>si•lt•ntP :tos Ut>J)Ut:tdo.,. 
q1::.P st• h•\·aut••n1 na y(•rifi(':u:iio da 
,-ataçiio - Art. 127, § ·Lº. 

ConYitl• ]).itr:1 rt•tir:ula do r~~c•iuto 

Art. 6n. X. 
Coin·ite 1.:1r:1 sc.•ntar-se - Art. G~l, VIL 
ConYitt•s diriJ!,·i•los il C'.:1111ara Ar-

tigo 17, 1. 
CouYO<.'a~iio da Co111issfio dt> Piua1u:ns 

lHlra reunião 1•h•na - Art. 2li, § ~.º. 

CouYO<·n~:iio (](• Cnniissfio Es1u•('ial -
Art. 107, § 1.0 • 

Co1n·ora<:iio t](" lUiuhdro de Esüulo ))OJ' 

Con1issfio de hu1ul..rito - ..:-\rt. 47, 
§ 2.º . 

ConYo(•açiio •le l\liuistro 1•or dt•hiht"ra-
~:ão da {'!hnnr:t, nu dt• suas Con1is-
sõt•s - _\rt. 174. 

ConYoc·a~ão dt• rl•união c.•xtraortlini'lria 
•le Cou1issiio - Arts. 24 P ;);), .1 I. 

Cnn\·o••:tt_.•fio •lt• rPuniiio t•xtrnor•linflrin 
de Contissiio 1u•lo st•u l'rt>sitlt•nte -
:l.rt. :1-1. 

Cuu,·o(•at•fio tlt• sessiio Pxtrno1·•linflri:1 
- .Art~ 15, § ] .0 , J, n. 

Con'\'ocaçfio •le scssfio t•.xtraorllinftria 
- Art. 6-1. 
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ConYot•a~i\o de ses!-iiio Pxtraordi:1úri:1 
1•elo "Diú.rio do CongTeS!.-lO Nacional" 
- Art. 64, § 1.0 • 

Con,?ocaçúo 1le sessão seereta - Ar-
tigo 15, § 1 o I, n. 

Con,?oca~üo 1le sessões Art. 14, 
I, n. 

Cou,?ocação 1le s111>le11te Art. 3.º, 
§ 4.º. 

Con,·ocaçõo de Su1>lente de Deuutndo 
Jicencin(lo Art. 166, § 5.º. 

Con,·oeação de Suph•ntt' de De1rnt:11lo 
«111e deix.n o exerctcio (}o nunul::tto 
nos têrntos do nrt.. 51 da Consti-
tuição - Art. 166, § 5. 0 

• 

Con,?ocaçíio de Su11lentt"s na ordc111 
1la sua colocação - Art. 166, § 7.º. 

Convoca~o extraor(linária .A.rti-
go 177. 

Con,•oca~íio cxtraordj11f1ria de Co-
1nissfio dnrnnte n sua reun1no 
Art. 34, parágTafo único. 

Convoca~íio in1e(liata de sessfto s-e-
creta - Art. 79, § 4. 0 • 

Co1n·oca~üo uelo Presi•lente da Cfl-
111nra tle reunifio tios Presi•lentes das 
Co111issõ(•s Pernutnt•utl•s JHtra conlu_•-
ct•r de requerin1ento de sessfto sc-
.-retn - Art. 7·9, § l .0 • 

Convot":t<"iio 11eet•ssf1ri::1 dos S111•1t•ntes 
- Art: 166, § 7. 0 • 

Có11in da ntn t1a Co111issiio e111 J)ro-
cesso - Art. 39, § 17. 

Cópia de infor1na~õcs ret•el•hlns 1u.•la 
Câmara - Art. 83, § 6. 0 • 

Correçiio df" re•l::t~ão fin::tl já a1>r0Ynda 
- Art. 137, § 11. 

Corre<.:fio de r"fln(:Ílo finul jit n1n·•n·n1l:1, 
:u~eita~ão, 011 iln11ug11::u,:ão, uelo J)le-
núrio - Art. 137, § 11. 

Corres1>ondfo.nci:a - Art. 14, VT, h. 
Corrt"SJ>OlHlênt•ia assin:ula lH"lo Prt•si-

fll'·ntt• du Cihuara - Art. 15, § 1. 0 , 

VTJ, h. 
CorrPS]JOllflêneia entrP a ,·ont:ult• Je-

µ;i~lati-\·a l" :1 enten1a d:) 1>roj••-to 
Art. 93, § 2. 0 • 

Corresuo1ulência ofieial da Cfi1n:1rn 
Art. 17, II e 18, VI. 

Corres1•01ulêneia ofi('ial, fatur:-1 - Ar-
tigos 12, II e JS, VI. 

('ostas JHtr::t a lUPsa - Art. 69, ·v. 
Crl•dito 11iio so1icit::ulo tH~ilo Poder Ext•-

••nti,·o ou. t>ela llft•sa til"' un1:1 das 
Casas do Coug·resso - Art. 16], §.1.0 • 

Cr(•tlitos nos f1l1in1os dez di:ts •la st•s-
siio legislnth·a - Art. lül, § :~.n. 

Créditos, 1>rojctos - Art. lGl. 
Créditos rt•f•ou-1e11tl::ulos ]><"la Co111issfio 

df• Fili:tu..::1s - Art. 161, § 2. 0 • 

Crl••litos en1 rpg·in1e de ur~:;êneia ~ 
A.rt. l(il, § ~.o. 

('r(•cHtns solit•it::ulos ]H~lo Poclt•r ExC"-
t•uti"o - Art. 16Í. 

Crf'.itlitos su1lle111entar<·s, 11ussudo o res-
11ecth·o l'XCrt•icio - Art. 161, § 4. 0 • 

Cri::tçfio fle Co111issiio de lnqul•rito ~ 
Arts. 30, § 1.0 e 92, IV. 

Cri:14;.•fio de C'otuissfio de Inquérito pelo 
têrço <1.n totulhlatle de D'e1n1tatlos 
- Art. 30, § 1.0 • 

Criaçiio dt• Con1issiio tle lnqulirito i•or 
1n·ojt•to •h• resolução - Art. 30, § 1.0 , 

f'rinçfio de Co111issão Es1u."cial - Ar-
tigo 92, IV. 

Crinc;:i\o fJP Co1ni~siio 1Uista - .t\rtiw 
µ;o n, IV. 

Crin~iio flt• l11gn1·es na Secretaria 
Art. 14, VI. 

Crin~iio de ser.,..·iços civis (la ·Fnião 
Art. t27, § D.0 • 

C1•in1inoso, in·isão 110 e(lificio tla Unifin 
- Art. 181. 

Critério urouorcional na organiza~fio 
das turn1as da Co111issiio tle Finan-
'~·ns - A.rt. 25 e parágrafo únicn 
e 26, § 5.0 • 

Critica it tleeisfio i>resi•lenchtl en1 qut•s-
tão 1le ordem-· Art. 80, § 3.0 . 

Cultnra, Coinissíto tle Educa~fio e -· 
.Arts. 23, JV", 24, § 1.0 e 27, § 4. 0 • 

D 
D::t1n •la 1n11Jli<":u;ão dêste Reµ;intt•nto. 

sua YiJ,:.·f:tnt•ia - Art. 187. 
Datn •la sessii o secreta no e1n·ólnc1•(; 

tlP sua ntn - Art. 19, § 11. 
J)nta da '?otnc;:fio da ~111l•11d'· à Cons-

titull:iio - Art. 162, § 7 .0 • 

D:1tn (le rPunifio _.onjunta (le Co111hi-
NÕt"s - Art. 4fl. 

JJ:u•tiltJC!,"rafia dos ntos •las Co111issõ<':-i 
·- A~t. 61, ~ 3. 0 • 

!).;u•tiloJ:;rafia ti OS )Utrl"<"t."res, YOfO.' 
sn1•stituti\"O!": P 1•ro11111u•inn1Pnto (l(h 

rt•latorC"s .. 1ue1nbros d:1s Con1issüt•.; 
-Art. 3~. § 13. 

Ilf'hnte fln ui::ttéria (•111 discuNsfio  
Art. 73. § 3.0  • 

DP1Htte tlf• re.lntório tlo Presitlt•ute'. da 
Co111issão de Fin::u1~as - A.rt. lfí1;, 
~ 1.º. 

n1"lrnte em plenário - Art. l 08. 
1Je1u1te uor :n·tigo, títulos. c:11•itnlo: 

se~ões 110 J?;J'U.JlO tle artigo - ~-\ l'w 
tigo 112, par{tgrafo único. 

D)•lrntrs - Arts. 108 a l ~4. 
Uebates e lh•lil1era~•ões - Arts. ] OS 

[t 146. 
Debates e ,·otn~ões na nta de reunifio 

de Co111issfto - .Art. 61, \'. 
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1~Phalt-s sfihrP redn~ão final _ Ar li-
g·o l 3 7, § S. 0 • 

Dt•hnte·s s6bi-e se SPSSÍlO SPCl'l~tu deY(•-
rá asshu 1>rossl•guir - ..A.rt. 7~), § ·8.º. 

r)phatt•s P delibcrnções eu1 isessfin se-
t'rl'1a, uuhlieidade - Art. 2!J, § S.º. 

f)rh:ttt•s t• dtH•111nento lle st•ssfto se-
t•rt>ta - Art. 79, § 12. 

i.~Pe!sãn da 1Ucs:1 (•onsideI•:uuJo 1n·o-
JJOsi~ão inconi-.titueional - _-\rt. 85, 
~ -! .(J. 

:H•c.•isfio tl:t «11u•sliio tle orde1n - Ar .. 
ti.!.:~:c:-; 15, § 1. 0 , I, ~-,- 80, § 3.0 , e 81 

He«isão elo ))ll•n{1rio sôbre corre~íto à 
'h'·('isiio th• questão de orth•1u - Ar-

tigo J:~7. § 11. 
J)t•<•isão elo 1>1t•n:f'lrio st'rhre inennstitu-

<·ioualii!:ule ou anti-regiuu•ntalidatle 
tlt• ]JrOJJOsi~iio - Art. 3, § ·1:.º, 85. 

i ~''f'Í~fio tlo ]llenário sôhre rl•t1nerin1e11-
tn •h• :11u1iência do ConseU10 Na<~io
na t de Eeo1101nia - .i-\.rt. 9 8, § 7 .0 • 

~lt•<•i!it:fio i•residenci:~J l'Onclusi,·a d:. 
«iuestfto «le 01·tlenl - Art. 80, § 3 n 

t.h'<"isõ<~s sttbre «Jnl•slõl•s de or«len1, re-
!-\"istro - Art. Sl. 

'1 ~l·eisiio sttbre rl~cl:unn~.:ão - Art. 15) 
S J .º, I, 1~;. 

S}PPl:tr:u.•ão de abertura tla sessfio 
_\rt. 71, § 2. 0 • 

Dt'l•lnr:1çiio •h• ~;uerr:i_. t•referência dn 
riroJHJsi~.:fi.o - Art. 138, § 1. 0 

, I. 
D('(']ar:u:fio tlt• gu.e·rra, reuniíio st•t•reta 

dP C11n1issfto - .\rt. 36, § 3. 0 , I. 
'.h·d;~r:.t•Jio tl~ t•erda de lugar nas Co-

n1i:-:!'iiôPs - A_rt·s. 15, § 1.0 , III, tl e 

:J:), ~ 2.º. 
Hl'd;1r:1çiio elo 01·ador ele c11u• não 1>er-

1uiH• :!IUll'te -.- Art. 121, § 2. 0 
, IV. 

Ot>dar;1t~o <•se!"ita •h.~ Yoto - Art. 125, 
~ ~ ·º. 

D:•t·lar:t<•fio eiowrita uara 1·1... tificar . a 
ata ~ Art. 7~. § 2. 0 • 

:;~·t'1:n·;u:fio 1n·t-vin tll• não tl•r n<•o111-
fJanh:tclo n disc•uss:1o ex<•usa 1•ar:1 a 
,-.,taç;.ilo - Art. ] 25, § 3.n. 

;J<'<"i:tr:u.:fit:- 1>r{•,·in d.o De1n1tado se ,-ai 
f:r!ar a f:n·or ou <'Ontra fletcr1nina«la 
1,rntHtsiçfio - Art. 117, § 1.0 • 

~h·1·1ar:içiio ()Uanto nos dist.•ursos li«los 
- Art. s:J, § ~:>. 

Dt·c•l:1raçõ<•i-o dP Ynto e•a Co1~issfio nn 
ª'·nlso ele 1>ro1•:;·sit~fio - Art. 89, pa ... 
rúgrafo único. 

~h·t"Gnro - .-\:!:t. 14 1 ·vI, f. 

Dc'<•l1ro dn Cihnara - A.rt. 15, § 1. 0 , 

vr. r. 
DP(•Vro 1>:1.rlanu:·nt:tr - Art. 1 GD, III. 
o~''-'orrf.1u•ia de sessenta tlias a1»ós a 

inauA"nr:u;;ii.o dos trabalhos tla Cfint:t"' 
ra S{'Ul n in·l•staçfto de «1n1ü1s do 

J>rl•si1lt:·ntt• da Ih·11ühiiea - .Art. LJ7, 
§ 1.º. 

Del•orrê1u·ia do JJrazo 1>ara a d!s<•ussfi.o 
do 1.:1re(•t•r sc1hrl• 1u•dido dt• nutlil'-ll-
eia 110 Conse1ho !\:tcional de 1~~t·o

1101uia - Arts. !).S, § f.í.º. 
Dt>eu1·so dos 2•razns r<·;.:;i111l'nt:tis, en-

<•err:uneuto da dis1·11i-osiio - ..:\.rt. 12-1. 
JlefPrinH•·1ito de rl•111u•rin1<•nto dP nn-

tliência do Const•Jho ~aeionnl ti:• 
Eeonon1in - Art. flG, § 5. 0 • 

lll•fprin1ento de I"t'(]Ul•rinH•nto dl• rt.. 
tiratl:t fh• 1>rOtHJsi~iio - Art . .SG. 

Dt~fl•rinH•nto ohri1:.:atí•rio (~o J>Pdido ,·,t· 
i·l'rit'ie:H:fio tle YO't:t<_:iío - ..Art. l?.í, 
§ 1.º. 

[)eft~rin1P-:11o 1>elo 1>1,•nario til• vot:1c..:üo 
dt~ projt•to 1•or títu1os. l'=l!•ítnlos, 
SP~iks, µ;ru1>os dt• ariiµ;os ou ar... 
ti~os - Art. 1:31, § 2. 0 • 

D<•ft•sn :un1>1a de a1•usatlo - Art. 170, 
~ •) o 

Defpsa u:u•ion:tl - ..:\ rt. ~7. ~ .S.o>. 
De1f"t::;:1çfto a outra Podl'r ell" :1tr!IP1i-

t"Õt"s 1n·h·ntiY:1s do Poder f,t·~·i."'Ja .. 
th·o - A rt. 85, § 3. 0 , III. 

Delihe'i"a~·fio tia CÍhn:1ra sfihrl" t•xet"S• 
so i!l• J)l•tn1t:ulo - .Art. 180. 

DP.Jibernçfio <•ontrftria its reuniÕlº:-1 IJÚ"' 
blicns cla!iti C«nuissões - Art. 3G, § J. 0 • 

DeJn~er:tt•fío do 1>lenftrio 1>=ira :t 1n1-
l•l i<'a~fio de infor111:1~õt•s ou do-
<•u1nt'0n1os tle caritter rlºsl•r,·:11!0 --
~.\ rt. 83, § 7.0 • 

DeJi.JH.'rnl'tiO tlo nh•11{1ri~', rP(!lH'rÍn1en .. 
to - Art 95, ~ 1.0 , TI. 

Dl"libl•r:t{•iio tl o t•lt•:nf'lrio sôhre :1:-. (•on-
t:1s •las dc·s1)ezas - art. 1~1, p:t.:"Ú .. 
grafo único. 

Dl•li1H"ra<_.~fio f11• 1>le11{1rio Nc1br(~ retfllP""' 
rhn~~ntn. ·verb.al - Art. 9!). 

Dc·liber:u:ílo . t~o nlt•11{1rio sôhrl• refi .. 
r:uln 1h" 1•ro1Hndçiio - Art. 86. 

J)l~liberaçiio do 1•lf'nário sôhre ses!'iiio 
secreta - ~A...rt. 65. 

Deliberaçiin nas Con1issõl•s - .Art. ~S. 

Dt•Iibernçii.o 1•ré,·ia tln Cihnara JHll":'.I 
a renlb.::u.:iio das ,-otnções 1u•,to 1>ro... 
<'<'Sso simhillif.'o - Art. 12~. ~ 10. 

Delib~r:tçfio sP~reta de ret111Prinu•nto 
flP !'iiessílo si.~1•reta - Art. 7!l. ~ l.U. 

l)!'liJJt··~:u:fio ir-;·âhre se st.·\'~-n Hlºl'r·:.•ü! 
tle,~er{1 w"r seer<•tn ou 1nlblit•a 
art. 79, § 8. 0 • 

I>t•libt·r:1~õ~·~ Arts. 12õ n l·IG. 
D"'Tn•r·ra,•Õl"S da I\[P~a - .A.rt. 1 G, § 1.0 , 

IV, h., 
:neliht-r:u:ões do 1•leui1rio stthrc.• rl•qn<• .. 

rin1ento - 1\ rts. f'f} e 100. 
B1•1ila•r:1~Õl's nas turn1as dn Cnntis... 

siio dt• Fhi;uu.:ns - /\ rt. 2G, ~ 6. 0 
• 
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CnmiNsão (" nfio tt•nha 1•:1re(•t-r a 
r(•stH"ito th•·utro 1los 1u·:1zos 1''-"J;;iull'n-
fai~ - ,\rt. 107, § 1.0 • 

J)esig;na~fto dt."' Con1issfio Es1•c«ial, r.P--
•1nerin1ento - Art. 99, § 1. 0 , 1Í, t'. 

Hesigna~íio dt• 110,·o r~lator - Ar-
tigo ~)!}, §§ l.O e 9.0 • 

ih•sign:u:fio •h• or:ulort•s 1•l•Ja Jlt•sa -
_\rt. 62, parúgrafo único. 

U••signa~iio de rt•latores nas Co111is-
sões - ..Art. 55, VT. 

fl<•signa~:fio dt"' relntor ,.t"l'lHtl - _\1·-
tigo 106, parú:-.,;·afo único. 

ih•sig;n:t~iio •le substituto interino  
1n.c.•n1=:Jro de Co1nissfio A rt.  
s l.°.  

Dt•signa(•Ílo dt• '•'J,rahn1hos d:1s Co1uis-
sfies"' IHlra Orclt•nt do ])ia - Ar-
lig·o 7S. 

D·'-•siA'lla\•fio elo 1u·csi11t•ntt• ele i•u•n(~rHo 
sfthre delito na Cftn1ara - ..:\ rt. 181. 

DPsit.:,·na~ão do St.~t·retflrio tlt• rt_•n.nifio 
st•er••t:1 de Con1issfio - Art. 6!1, § 4. 0 • 

nesig;na~ão dos n1.t."n1hros de Co1uis-
:-ofío tlt• hu111érito - Art. 30, § 2.n. 

He·sign:u:ão dos 1nen1hros das Co1nis-
si)(•s e eh• st•us snlJstitutos - Ar-

,. tig..,os 15. ~. 1.0 
, ,111, (', .25 l' 12~~ra.gT~\~ 

1 os, uO e para grafos, 31, 37 e aS, § 1. . 
aesiµ:nn~iio dos nu•ntbros das turn1.:as 

da ('01nissfto de Fin:n1~a - Art. '.}.º, 
§ 3.° e 26, § 1. 0 • 

íh•si~·na•.:fio 1•ara :1s ynµ;as «las Co111is-
sfies Per1uanentt•s - Art. J 5, III, e 
l' 25, parúgrafo único. 

DPsi.i:ua~fto 1u•la Cfiln:1ra, ou J)Or t•o-
1niNsiio, de dia e 11ora ]Jara rt•<•t•})'~·r 

lllinistro tle Estado - Art. 1'75. 
l>Psi~·naeiio 1u•lo Prt•sitlenü• de Co-

1nissíto, «le Se••rt•tflrio •le rt•uniiio ~t"

.. <•reta - Art. 36, § 4. 0 • 

Ul"siµ;na~üo 1>ré,·ia (]e 1·elatores - ..:\ r-
tigo 37, § 4. 0 • 

lh•sistê1u•ia da ual;n·r:t1. re•111crhneuto 
- Art. D6, I. 

ne,..li~antento de funcionário «la Se-
eretaria uara exercicio fora dela 
Art. 182, § 2. 0 

• 

l}t.•s1u•C"essitla1le de. t'nc>an1inh:11nento de 
r(~t1u.e1·i1nento de inforn1a~õcs - Ar-
tig·o [7, § 5.0 • 

Besne••essi11:.ule tle proeesso sôbre JH'I"du 
<le mmulato - A1·t. 170, § 4. 0 • 

J)t•s1tael10 tia 111at(>.ria do Ex1>e•lit•nt~· 
- - Art"~ 17,-IV e 72, § 3. 0 • 

Ues1>:u•bo t?e docunu•uto eliriµ;i(lo i' Câ-
mara - Art. 72, § 3.". 

1>es1,:u•l10 de n1nt(•ria rt•t•<•hi11a 1u•r Co-
1uissão - Art.. 55, V. 

O<"s1uu•l10 tle pa1téis niio lidos ·- A!'-
tig-o 72, § 5.U. 

lh·~!)::t(•ho d(• l'l'(~lll'r-iUH'nlo JH'la Pr~·

:-;i~h·uü• - _-\rt. t:J. * 1.", Jl, h. 
Ih~s1}:u·ho do .f.':\:lH'dit•ntc.• niio lta,·c..•ntlo 

sc.·~;!'<1fio - ..\rt. 71, * 4.0. 
n.::•s1uu·J10 do Prt.•siden h• a rt·t~uc..•ri

111ento -· .-\ i·t :-;, ~Li a !IS. 
]}('i•qt:H•lno do Pr<•sidt•nü• :t r(•<1ut•ri-

nH•uto ,-t•1·h:~l - _·\rt. ~16 L~ núrneru. 
Uesp:tc•l10 do Prl'sid~·ntt• e rt'•tnt•ri-

1ueuto (_•serito - _\_rt. ~)7. 

Ih~s1.:u•lto do Printt•iro Set_·retúrio dP 
lJ('rruissfio dt• ilu•ri~fio de doeunH•nt(• 
t•1n at:i - Arl. s:~, * 8.0. 

Uesp:t(']to do rt~c1nerinH•nto th• int'or-
1na«_.•fio, r<•·tardanr.c.•nto ..:\rt. !J7, 
~ 1.". 

UesvPsa - Art. 147. 
Ul'i-:1u•sa extr:1ord.i:nf1ria ('X(•t•«h•nte de 

cena 1niI <•ru:1.:eiros - Art. 18:1. 
Des1tesa JHII'a t•xe1°('Í('io lliv<•rso dn•111ele 

<1ue a lei ,·ai r<'A"<"r - Art. 1"S, lIT. 
H<"sl)esns, 1•arr·et•r )Jri,·ath·o d:1 Co-

1nissfio de Fin:u1~as - ..:\rt. 50. TT. 
Dl"SJH"'Sa ttúb1i••:1, :111111c.•nto ou <Hn1inui-

\:ÍIO - Art. 2G, rv. 
llt">'lH'sas - .\rt. lG, XII. 
Uei--;1>esa tia Se1•retn-1·i:1, t'isealizac.:ão 

- Arls. 17, x;r, 1S3 e lSL 
Ut~s1H•sa, suh-diyisfio - .A rt. 1 ·17, pa-

rú.g-raf o único. 
Or·!-lt:utnP de t~nu•nd:1 - ..:\rts. 1:~1, ~~ 4. 0 

e 5.0 • 

Oest:u11H• <le t UH'uul:1 :t l)rajt•1o ele or-
ra1nento - ~\rt. 155. 

Dest:U(UP (]e <'·1ut•111la <• 1>ro.it•to «h• or-
~an1<.•nlo, th..s)):u•lto do Prt•sidt•nte ___. 
Art. 155, § 1.0 • 

Oest:u111e de Pnu..11<Ja :1 uro.it•to 1le or-
~:unento, ,·utaç:iio - Art. lGS, § 2. 0 • 

Destaq1u• dt"' e1uentla 1•ara ,·ota..:fio -
Art. 131, § 4. 0 • 

ª''·sta11ne ele e1ue1ula 1•nr •leü•rntina-
\:ÍIO tl:t Mesa - Art._ 103. 

Destaque •le i•arte de 1•ro1u•si~ão 1•ara 
C'Oustituir )Jropos1çno i11tle1u~1ulente, 

.-t•que-ri1uento - Art. !Jf), II, 11. 
llt"Nt:u111e na yota~iio tlt• 1•ro 1u>si~üt•s 

aut•x:ulas - .)-rt. 105, § 5.n. 

Destino dus ,·ias d:u•tilograf:ulns de 
tl';1JJ:tll1os a1>resenta«los nns Con1is-
sões - Art. 39, § 16. 

Ot•stino dos 1lot•unu•ntos dt•s1>:a•haclos 
1>elo Prhneh·o Sc.•<"rt•tftriu - Art. 7~. 

§ 3.º. 
U<"svio da «1nestfio ...:\rt. 15, ~ 1 ° 

1, e. 
J)es,·io «la 'in<•stfto t•n1 dcbatl• - Ar-

tigo 118, I. 

http:12~~ra.gT
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Discussão da atn de Co1nissii.o - Ar .. 
tigos 37, I, e 55, IV. 

Discussiio. da emenda à Constitui~i\o 
- Art. 162, § 5.0 • 

Diseussiio da re<Inçiio final Ar· 
tigo 136, § 2. 0 • 

Discussiio, 1Iefiniçíio - Art. 108. 
Di~cussfio de hulicn~iio, 11razo - Ar-

tigo 122, § 1.0 , III. 
Iliscnssii.o tle 1uat(•rin uiio in111ressn -

73, § 1. 0 • 

Discussiio de parecer nutô1101110, 11razo 
- Art. 122, § l.o, IV. 

Discussão tle 1u1re<-er sôl1re :nuliên(•ia 
do Conselho Nneionnl de Eeo11on1ia, 
11rnzo - Art. 96, § 4. 0 • 

Dhwussiio de 1>ro1>osh;iio de le~;isla
tura nnterior - Art. 113. 

lJiscussfio de 1>ro1>osi~ii.o, no :n.·u.Iso ___. 
"\rt. 89, TI. 

lliseussfio de 1>rouosit;fio t>Or 11artes, 
encerrn111ento - Art. 124, § 3.0 • 

lJiseussiío (}e pro11osi~fio 1>or 1u1rtes, 
1•rnzo cm 1Iôbro - Art. 122, § 5.0 : 

Uiseussfio de 1>ro11osi~fio, 11roibi~ões 
Art. 118. 

Ulseussiio tle relatório e1n Con1is:i-1fio 
- Art. 37, V. 

Diseuss.íio de unre(•eres l"n1 Con1issfio 
- Arts. 37, V, e 39, § 5.0 • 

lliseussiio de requerhuento - Arti .. 
go 122, § 1. 0 , III. 

Discussiio de requerhnento l"Dl Co... 
missiio - Art. 37, V. 

Diseussiio tle rl"querhnento sôbre 1>ro-
nosi~ii.o e111 Ortle111 «lo Dia Ar .. 
tigo 100. 

Uhwussiio, !lis1>0Ni~ões g·erais Ar-
tigo 108 a 120. 

Hiseussão «lo 1rro.ieto de licen~a - Ar- 
tigo 166, § 2. 0 •  

lli!olt•usNiio tlo 11rojeto tle 1uotlificn~üo 
do Reg·in1e11to Interno - Art. 164, 
§ 2.°. 

HÍS<"USSÜO l"lll ,·irtude tle urgência,  
orador nn tribuna - Art. 73, § 4.°.  

l>ist•nssiio e Presiclente - Arts. lil, 
§§ 3. 0 e 16 parágrafo único. 

Hiseussii.o e '\·otn«;ÚO de I>Hrecerl"S tle 
r(•uniões secret:is de Co111i.ssües 
Art. 3G, § 6.0. 

Dis(•ussilo encerrndn Art. 74, parú .. 
grafo único. 

Dis<"ussilo l"nctt-rrntln eont en1endn -
Art. 109, § 3. 0 • 

llhwussílo eneerrnd.n, '\"Otn~iio - Ar-
tigo l 25, § 1.º. 

Hhwussno, tt-11eerrnn1ento Art. ! 24. 
Hist•ussilo l" 1trnzo 1>nrn o autor -

Art. 122, § 3.0 • 

Discussão e 1>razo 11arn o relator -
Art. 122, § 3.o. 

Discussão e: Yota~iio de 11ro11osi~iio 
sem 1iarecer - Art. 107. 

Discussiio e ,·otafJilO 11relin1innr ele 
r(~querhnento Hôbre 111ntérin «le Or-
1Iem tio Dia - Art. 100, § 1. 0 • 

Oiscussiio e yotn~fio uor 11u1ioria ab-
soluta, requeri111ento Art. 99, 
§ 1.º, III. 

Diseussiio e ,·otn~iio secrl"tas en1 e.uso 
de 1wr1In 1Ie m11111Into - Art. 1n. 

Diseussi'í.o e yotn~iio, sua nutentien~fio 
- Art. 17, VIII. 

Oiscussilo, fnltn de matéria - Art. 6 6. 
Discussiio g·lol>:tl, 11or anexo, das enH"n-

clas do Sen:ulo a 1>rojeto tle or~n

mento - Art. 154, IIT. 
Discussilo IH>r Deuutndo e1u Co111issão 

Art. 43. 
Oiscussiio 11or 1u1rtes e anexos do 11ro-

jeto «le or~n1uento - Art. 151, x-v. 
D1íscussiio uor titulos, ea11'itulo:-i, gru-

11os de nrtigos, artigos e e1ne1ulas, 
re•1uerhuento - .Art. 99, § 1.0 , II, g. 

Diseussiio, 11razos - Art. ] 22. 
Discussii.o, 1n·nzo in11>rorroµ;in·l•I - Ar-

tigo 122, § 2.0. ·  
Discussilo, 11referêncin - Art. 138.  
Diseu..ssíio uré,·ia - Arts. 51 e 11 O.  
DisC"ussiio, 1>rorrognt;iio do 11razo  

Art. 122, § 4. 0 • 

Discussão shnuJtii.nen en1 Conüss(\es 
- Arts. 37, § 3.0 e 143, § 3.0 • 

Discussões en1 Mesa - Art. 15, § J .0 , 

IV, b. 
Discussfio sôl•re o conjunto da uro110-

siçiio - Art. 112. 
Disl'nssõcs 110 1•ru.ieto - Art. 109. 
Dispensa tln cJu1111ndn e1u ,·erificn~ilo 

de YOtnçilo - Art. 127, § 6. 0 • 

Dis11ensa de in111ressiio «le re«lat;iio 
finnl - Art. 137, § 5.0. 

Dis1>ensn «le hn1>ressiio, requerhuento 
- Art. 99, II, b. 

Dis11ensn tle hnpressi\o «le redn~iio 
final, requerhuento - Art. 99, § 1. 0 , 

II, k. 
Dis11enNn tle futersttcfo pnrn inclusão 

«le 11ro11ost~íio ent Ordem •lo Din, re-
querimento - Art. 99, II, n. 

Dis11ensa tle leitura tio 1>nrecer e1n 
Comissilo - Art. 39, § 5.0 • 

Pis1>l'nsa 1Ie ll'itura e 1Ie 1111blicnçilo 
tlns e1ne1ulns do Senn«lo no 11rojeto 
1Ie orçnml'nto - Art. 154, I. 

Dis1>ensn «le leiturn dn 1>ro11ostn de 
orçamento - Art. 151, IV. 

Dis1>e11s.n de leitura nas Contissões 
Art. 37, § 2.0 • 
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no Jlroj(~to llc or'.::nucnto - _-\.rli .. 
go 148, V. 

Dur:t~iio 11a Ordcn1 110 Dia - .....\.rt. 63, 
parágrafo único. 

Dura~üo das Co1nissões ESJll""ciais do 
PoJígono das Sêcas, lle Valoriza~ão 
Econô1niea da Anutzônin e da Ua,~ia 
1lo Siio Francisco - Art. 29, § 3. 0 • 

Dura~iio da sessão ordi11{1ria - Arti-
go 63, parúgrafo único. 

D111·a~iio 1las sessões extraorllinári:•s 
- Art. 64, § 2. 0 • 

Dur:u::fio du terceira Jlarte 1la sessão 
- Art. 63, parágrafo único, e. 

Dura'.:ãO llo Exl)Cllieute Art. 63, 
parágrafo único, a. 

Dura~ão do n1nndato 1los 111e111bros 
dns Co1nissões Per1uaneutcs A.r .. 
tigos 24, § 3. 0 e 2D, § 3.0 • 

Dur:1~:iio do ten:tuo de reunião ll.n Co-
n1issiio - Art. 35. 

D'ura~üo 111h1hua do Ex1lcdientc - Ar-
tigo 63, parágrafo único. 

Drn·hla qu::n1to ao resultallo da ,·o-
ta<:iio - Art. 1.27, § 1. 0 • 

urn·i•ln sôbre inter1)reta~i\o (}O Re... 
gimento - Art. 8O. 

E 

Eco110111in. Con1issíi.o - Arts. 23, IV, 
24, § 1.0 e 27, § 3. 0 • 

Eeono111in iuterua da Cânu:trn, urojeto 
de resolu<:iio - Art. 92, V. 

E1li~·fio do Regin1ento Interno con1 a 
,Constitui~íio e o Reghuento da Câ-
111ara - Art. 165, parágrafo único. 

E11ificio da C!hn:tra, uolicia111ento 
Art. 178. 

Educaçiio - Art. 27, § 4. 0 • 

Etlueae.fi.o e Cultura, Contissiio ArM 
tigos 23, IV, 24, § 1.0 e 27, § 4. 0 • 

Elabora~fio da rell:t~ílo final - Ar~ 
tigo 137. 

EJalJora~iio da reda~iio final, 1,ror-
roga<:iio do prazo - Art. 137, § 3.0 • 

Elahorac,:ão do projeto de or~:nneuto, 

normas - Art. 151. 
ElalJora~~ão do Rcgin1e11to da Cântara 

- Art. 32, parágrafo único. 
Eleiçiio tia Mesa - Arts. 3 .0 a 3. 0 • 

Elci~iio do Presidente - Arts. 4. 0 e 
parágrafo único, e 6. 0 ,, §§ 1.0 e 2. 0 • 

E.lei~iio do "\rice-Presfllente - ..Arti-
go 5.0 • 

Elci~·iío dos Secretários - Art. 5 °. 
F.ll'i!:Í!O dos Suplentes de Secret{~rios 

- Art. 5. 0 • 

Ell""i~ii.o, asscutamento dos vot01iJ 
Arts. 17, X, e 128 e §§ 1.0 a 4.0 • 

Elt•i\•ücs - ..Arts. S. 0 IX, lS, IV, 19. 
II e 128, § 1.". 

En1e1uln i1 Con:-;tituic.:iío - Arts. 162 
e lGj. 

En1e1ula it Constitait•iio -n1>resenta.da 
JH~Jas Asse1nbléia:-; L("J;"islativas 
Art. 1G2, § 1.". 

E111e11f1:1 à Constitni~ií-0, :11lrov:u:iio por 
n1aioria absoluta - _.\.rt. 162, § 10. 

En1c111la à ConsHtui~·iío a1lrova1Ja na 
1uesn1a sessão Jcgisl:1tiva, e111 doas 
lliscus~ü<•s, JH'lo yoto de dois têr-
~os ou. totn1itladc dos Dc1n1tallos --
Art. 162, § 13. 

En1l~1ula it Constituic;iío de iniciativa 
<lo S"nado - Art. 1G2, § 12. 

T~n1endn ia Constitui~i1o cll"",·oJvidn pelo 
S••n:ulo - Art. 162, § 11. 

En1end:1 à Constitui~iío e :tl•oliçiio da 
Feth•r:u..·íto ou da H.t•t•í11Jlit~a - Ar-
tigo 162. 

Etul"nda i:l. ·Con~titnic;i\o ~ estado de 
sitio - Art. Hi2. 

En1encl:1 it ConstSiui~iio j{1 aprovada e 
ileYolvida I•l'lo St..n:uJn -- Art. 162. 
§ 11. 

En1e·nda à Constitui~iío, leitura 
Art. 162, § l.". 

E111t•11dn it Constitui<,.•iío, núntl"ro ne... 
t•ess{trio 1•ara a n1•resentnçüo - Ar-
tigo 162. 

E111en1l:1 à Constitni<,.•iio, pret•ncbimen-· 
to dt• Yaµ;a nn Con1is/iiiiio EHpeeial. 
- Art. 163. 

E111e1ul:1 it Constitnit:ão, 1>rPf4.•rêneia.~ 

- Art. 1:1s, § 1. 0 , VII·. 
.E1n.endn à Constitni~fio, pnblir:t~iío 

Art. 162, § 1. 0 • 

En1e1u1:i à Cons1 itui~fio, -i t'"ntl"SK:t ao 
Senado - Art. 16 2, § l O. 

Etnt"nda à Constitui~ão, ultimada a 
elubora!:Ílo - Art. 162, § 11. 

E1nl''nt1:t à Con!liiti'tuic.:fio, ,·otnc;iio no-
minal - Art. 162. § 9. 0 • 

Em<'mla aditiva - Art. 101, § 4.•. 
Ent<"ndn aprest•niada a outra - Ar-

tigo 101, § 6. 0 • 

E111e11da n 1•rojeto de lei O'l'~a.menfá

rin de •111e resulte n<"résein10 de des-
1•csa - Art. 15~., VI. 

E111e1u1a ao 11ro.ieto dl" orea1nento iaa-
eeitáYel - Art. 14 ~. 

E1ne11da no pro.ieto de orçnn1ento que 
aun1cnto ou reduza dotação ,lesti-
na.da no 1.:1g:n1u•nto dP t•stipêndlo ou 
vantn;.:;e·111 de npturt"!Ul pessoal -
Art. 149, II. 

E1ul"1111a a projeto de erédi1n, iaatl-
missiJiilillade .- Art. 1-61, § l.. 

E111euda ao Jlro.felo de· or~nmento qae 
eric, ou s111•ri1na, cargo, ou fun~a, 
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ou lhes 1nodifh1ue a 1unne_nclntu:ra 
- Art. 149, I. 

E1nendn no projeto de or<,:n1ne11to que 
nõ.o indique o Poder, lUinistério Oil 
6rgi\o nd1ninistrath.·o a (llle 1>retenda 
referir-se, ou -a dotn-:ü.o que tleseje 
alterar, ou instituir - Art. 149. lV. 

~1nentln no urojeto de or<.:n1nento que 
sl"jn constitufda de ,·árias 1>nrtes, 
que deva1n ser re(ligitlas cou10 t•n1en-
das distintas - Arts. 14!!, III. 

E1nendn no urojeto de or-:n1nento que 
transponha dotnc;:iio tle 111u t>nru 
outro Poder, de 11111 1>arn outro l\li-
nistério, ou órgãos ll(huinjstrnti,·os 
- Art. 148, V. 

E1nendn à reda-:fio final, ,·otn~ilo - 
Art. 137, § 9.0  • 

E1nenda ít pro1>osi~fio e111 segunda dis-
cussílo - Art. 114.  

E1ne1ula à rednc;:üo final - Arts. 104  
. e 137, § 6. 0 •  

E1nentln de Comissão, ureferênci:t nu 
vota<;ílo - Art. 138, § 5.0 , III.  

Emenda de rcda<;ílo final - Art. l37.  
Emenda, defini<;ílo - Art. 1O1.  
E1nendn destnentln, os que 1>otlt~111 en-

caminhar n votnc;:fio Art. 13 4,  
§ 5.º.  

E111enda destnendn uarn urojeto nuttt-
non10, re(ln<;ão 1>elo autor - Arti-
go 193, parágrafo único. 

E1nen(Ia tlestneadn uarn. 1>ro1>osic;:ão n 
1mrte - Art. 193. · 

E1nenda e1n Co111iMsüo - Art. 43. 
E1nendn e s11b-e111enda auresent:ulns 

1>0r Cornissílo - Arts. 38, § 2. 0 e 44. 
E1nenlla i11neelt(n~e1 e111 urojeto lle or-

<;amento - Art. 149. 
E1ne11da 1110,lifienti,·n Art. 101, 

§ 5.º .. 
E1nentln nüo aceita (]estaciuln 1>aru 

pro1>0Ki~üo nntônon1n - Art. 102, 
parágrafo único. 

Emcmla, pro110,.i1:ílo - Art. 85, § 1.0 

Ementln, requerhnento de reeonsitle-
raçüo à recusa - ...i\..rt. U9, TI, e. 

Emendas - Arts. 101 a 104. 
Emendas à ConNtitul<:ílo - Arts. 162 

e 163. 
E1nendns à Constltuiçí\o, arqui,·n1n~n

to - Art. 87. 
E1ncndns no urojeto tle lei orç1unen-

tiirln,. requerhnento tle _1>rnso unrn 
parecer - Art. 99, I, b. -

E1nendns n urojeto de orc;:u1nento, uu-
bllcn<;ílo - Art. 151, IX. 

Emendas n projeto dl"' or•:an1ento ttne 
objetivam o me1m10 fim - Arti-
l!iº J.5'2', V. 

En1e11das ao urojeto li~ orçn111ento~ re-
cebiml'nto - Art. 151, VIII. 

Eu1eudns a 1>ro1>osiçí\o de sessno Je-
gislnti,·a, ou tle legislatura, ante... 
rior - Art. 113. 

En1en(las à })rOJ>Osi~iio relativa à 11res-
ta<;ílo de contas 110 Presidente 1la 
Re11ública - Art. 158, § 1. 0 • 

E1ne1ulas a i>rouosi<;ü.o e111 reghne de 
urgência - Art. 144.  

EmendaH, 1listin-:iio - Art. 101, § 1.º.  
E111endas tio Senntlo ao i>rojeto tle or-

<;amento - Art. 154. 
.ru111entlas (]O Senado n projeto lle or- 

çan1ento, lllseussü.o glol>al 1>or ::.i1e- 
xo - Art. 154, III. 

En1~1ula do Senado n projeto tle or-
çamento~ 1>nreeer ,·erba} Arti-
go 154, II.  

'E111e1ulns do Sen:ulo a 1>rojeto lle ol"-
ç:unento_, ,~otnçfi.o - A.rt. 154, I'T . 

E1ne1ulns tio Seu:ulo a 1>rojeto de or-
<;nmento, dcstaqu<" - Art. 155. 

E1nendns en1 segunlln discussão_, re-
1nessa à Contlssfio - Art. 115. 

l:!Jn1e1ulas, existênein nssinnln(ln no 
an1lso da 11roposi<;ílo - Art. 89, VI. 

E-1ne1ulns e1n gruuos no ª'·nlso de uro-
11osi1:ílo - Art. 89; VI. 

En1~1ulas hutl'eit{1veis - Art. 102. 
E1nenllns, 1u1rel•er - Art. 105, § 3.0 • 

Enu~1ulns, preferência na votn-:iio 
Art. 138, § 50. 

E1ncndns, qunlidntle - ...<\rt. 101, § 1.0 • 

Emenda substitutiva - Art. 101, § 3.0 • 

l~1nendn suuressi,·n - Art. 101, § 2. 0 • 

En1enlla sul>stitutivn, preferência e1n 
-.·otn<;ílo - Art. 138, § 5.0 , II. 

E111en(la supressiyn, preferência na 
votn<;ílo - Art. 138, § 5.0 • 

Entendas, trnnscric;:ii.o na ata - Ar.. 
tigo 83, § 1.0 • 

EinendnMi,1 vot:u;ií.o seunratln111ente 
Art. 131, § 1.0 • 

E1nentn tle uro1>osi~iio assinalada 110 
'"'ulso - Art. 89, III.  

Ementa <los projetos - Art. 93.  
En1entn e enuneia~üo lia "·ontnde do 

legislativo - Art. 93, § 2. 0 • 

E1uentn e1n 11rojeto do PreMidente da 
República - Art. 93, § 4. 0 • 

E1nentn e111 projeto tio Senado Ar-
tigo 93, § 6. 0 • 

E1nentns noM projetoM se111 elas Ar-
tigos 17, VII, e 85, § 5.0 • 

Emlgra<;ílo - Art. 27, § 1.0 , II. 
Empate - Art. 8.0 , XV. 
Em1mte de -.·otn<;ílo - Arts. 15, § 2.0 

e 129, parágrafo único. 
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Empate em Comissão - Art. 55, § 1.0 • 

Em11réstlmos 11f1blleos - Art. 26, III, 
e § 4.0 • 

Eneaderna1:ão das ntas das Comissões 
- Art. 61, § 3.0 • 

Encn,lernnçíio dnH ntns n1n11uscritns 
ou dactilogr11fadns - Art. 84,. § 1.0 • 

Enc11minluunento - Art. 134. 
Encn111l11bnn1ento à Co1nissíio de Eco-

noudn de requerhnento de llU(liên-
cia do Conselho Naeional de Eeo-
nomia - Art. 98, § 1.0 • 

E11enmfnhnn1ento no Presidente da 
Câmara de questão de ordem SUH-
eitad11 em Comissão - Art. 46, pa-
rágrafo único. 

Encaminhamento da votação Ar-
tigo 70, VI e 134. 

E11cnnllnhn111ento dn votnçll.o e:le e111e11-
d11 destacada - Art. 136, § 5.0 • 

Encaminhamento de ,·otaçilo de emen~ 
da a projeto de orçamento Ar-
tigo 151, XVI. 

Encaminhamento de votação tle rt!-
querhnento 1le prorrognçilo dn ses-
são - Art. 67, § 1.0 • 

Encn1ninhn111ento de ,·otnçilo de re-
querimento à hora do Ex11ediente 
- Art. 99, § 1.0 , I. 

Enennlinh1unento da votação de re-
querimento de urgência - Art. 142. 

Enl'amlnhamento da votação, tlirf'lto 
tios Partidos - Art. 134, § 3. 0 • 

Enenmi11hn1nento 1ln '•otnçíio e apar-
te - Art. 121, § 2. 0 , III. 

E11en111i11hnn1e11to dn votnçilo e nHtor 
tia 11roposl1:ilo - Art. 134, § 3.0 • 

Encn111inhn111ento •ln "·otnçúo e tli-
rcito 1los Partidos - Art. 134, § 3.0 • 

Encn1nfnhn1nento dn votação e expli-
ençilo de 1mrccer - Art. 107, § 2. 0 • 

~1u•nnti11l1n111ento dn votação, os que 
têm a êle direito - Art. 134, § 3 º· 

Ene1unlnJ1an1ento tln votn~iio pnr<"e-
llufa tle 11rojeto - Art. 134; § 4. 0 • 

Encn111i11J1n1nento dn ,,.otn~iio pelo re-
lator do or~au1ento se111 }Jarecer -
Art. 151, XIV. 

Encn1ni11Junne11to tia ,·otu~ü.o, prnzo 
- Art. 134, § 1.0 • 

E11cn111inlla111e11to hnedinto ,Jus en1Pn-
dns do Scnn,to a projeto de or~n-

111ento à Contissü.o de Fi11n1u,;ns --
Art. 154, I. 

Enca1ni11han1~nto, quando te111 lugar 
- Art. 137. 

Encargos deter1nhuulos uelo Presi-
tl<•nte de Comissão - Art. 60, § 1.0 , 

IV. 
E1u•erra111e11to nuto111{1tieo ,Je tlls-

cussilo 11réYia - Art. 110. 

Enet"rr:nuento t1f" flis<'nssiio Ar-
tigos 74, parág'rafo único e i2L 

Encerrainento de rliseussüo pelo de-
eurso fios 1Jrnzos reghnentuis - Ar-
tigo 124. 

Eneerranu~nto de tliscnssilo de ('Uda. 
parte tln pro1>0sição tliscutldn por 
1111..tes - Art. 124, § 3.0 • 

Eneerrn111ento de tliscuNsiio do pro-
jeto tle 111otliflcn1:ão tlc Regimento 
Intcrno - Art. 164, § 2.0 • 

Eneerru111ento tle ttiHf"ns~ilo lle pro-
jeto em regime de urgl!nelu - Ar-
tigo 146, § 3. 0 • 

Encerramento dtle 1lh•cussilo de pro-
pmll1:ilo tllscuthla por partes - Ar-
tigo 126, § 3. 0 • 

Eneerrnn1ento de t1is<"11Sfiiiiio t1e re-
tla1:ão final - Art. 137, § 9.0 , 

Eneerrnntf'nto de dbieussllo de re-
querimento - Art. 116. 

Eneerrn111ento tle tlbieuMHfto nn pY.or-
rognção de S<"Nsllo - Art. 67, § 5.0 • 

Encerramento de t11Hcussfio pela au-
sência tle oradores - Art. 124. 

Encerrn111ento de discusHAo, requeri-
mento - Art. 99, § 1.0 • I. iI. 

Eneerramento de discussão, requeri-
mento - Art. 124, § 2.0 • 

En("errn1ne11to da seguntln discuasilo 
- Art. 115. 
Encf'rrn1nento t1n Mf'g111ula tltHcussilo 

- Art. 124, § 6. 0 • 

Encerrn1nento tln segunda tllseuHsi\o 
tlnH proposi~ões sem entendas 
Art. 115, parágrafo único. 

Eueerrame'nto dn segunda tliseussão 
tle 11rojeto tle motllficaçiio 1lo Regi-
mento Interno - Art. 164, § 3.0 , 

Enceri'n111ento dn sessão - _t\._rt. 15, 
§ 1.0 , L, b. 

E11cerrn111e11to tln sessão legislativa, 
ata - Art. 84, § 2.0.  

Eneerrn111ento da sessão secreta - 
Art. 79, § 9. 0 •  

E11cerrnn1ento tias sessõ._..s preparnt6-
rl11s - Art. 5.0 , parágrafo ún!co. 

E11eerrn111ento de votn~ílo - Art. 128, 
§ 5.º. 
Eneerrnn1e11to não )Jer111i1ido •ln tUs-

cussii.o de f"1ne1ula à Constitui.;üo 
- Art. 162, § 5. 0 • 

E11cerrn111ento norni:tl de discussão -
Art. 124. 

Eute1ulhnento eon1 o Sen:ulo paro a 
<"onstitui~fto dé Con1issiio Mista -
Art. 99, § 1. 0 , III, n. 

E11globan1ento de 11et1ido •le erétlitos 
- Art. 161. 

Entrada de estrangeiros Art. ~7, 
§ 1.º, II. 
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Fnltn 1le 1nntérin 11nra discussi\o 
Art. 66. 

Faltn 1le nún1ero e111 -.·erificnção 1la 
votação - Art. 127, § 6.º. 

Falta tle nínnero i11terro11111e as ''º-
tnções - Art. 125, § 6. 0 • 

Falta de nú1nero 11nrn n nberturn tln 
sessão - Art. 71, § 3.0 • 

Falta de 11ú1nero 11nrn "·otnc;iío - Ar-
tigo 73, § 3.0 • 

Fnltn de orntlor na 11rin1eira parte 
1ln sessão - Art. 73. 

Falta de orntlor htHcrito para tliscus-
Mão - Art. 7 4, parágrafo único. 

Fnltn 1le t>ro1iostn de Orçmnento 
Arts. 26, I e 151, II e V. 

Falta tle ·"quort1n1" 11nrn n ,·otn~íio 
Art. 66. 

Fnltn dos Viee-Presidentes - Arti-
gos 16 e 20. 

FaltnH, se1n licençn, às sessões por 
mnis de dois meses Art. 169, II. 

Fnltns uns Comissões - Art. 15, § 1.0 , 

III, d e 59, § 2. 0 • 

Fnse 1los trnbnJhos destlnndn nos de-
bates - Art. 108. 

Fatos deter111inndos n npurnr uor Co-
ml1<sões de 1Ju1uerlto - Art. 30. 

Fatura tia correH11ondêncin oficial -
Arts. 17, II e 18, VI. 

Filas de bancnthtH, reHnltndo de '·o-
tnção - Art. 127, § 4. 0 • 

Fim 1ln hora dos trnbnll1os - Art. 77. 
J?'hn tia 11rhnt"irn 1utrte dn sessão 

Art. 73. 
Fhn .de legislnturn, arquivamento 

Art. 87. 
Fhn urinci1utl das Con1issões Pern1n-

n••utes - Art. 22, parágrafo único. 
Finnn~as, Co111iHsüo - .A.rts. 23, :v, 24, 

e 26. 
Fbu.~al dn Or•le111 - Art. 15. 
1~,,iscaliznçüo tln retlnçíl.o da ata - Ar-

tigos 18, J, 83 e 84. 
Fiscnliznçiio dn tles1tesn dn Secretaria 

- Arts. 17, XII, 183 e 184. 
Fiscaliz:u;fio que interessa no Legis-

Intiyo, requeri111euto - Art. fl 7, § 1. 0 • 

Fixação da data da yotaçfio de e111entla 
à Coustituic;ilo - Art. 162, § 7. 0 • 

Fixa~:üo das fôrças nrnuulas - Ar-
tigo 27, § 8. 0 • 

Fix:u.:fio d:as fôr«.,~as nrnuulas, prefe-
rência }Htrn n 1•ro1tosiçíio -- Arti-
go 138, § 1.0 , VI. 

Fixaf_.'Íl.O d:1s fôr«.,•as nrni:u:las, sessão 
s••cretn - Art. 79, § 5. 0 • 

Flagrante fle De11ut:ulo e1n erhne ina-
fianç{1'·el Art. 129, parágrafo 
único, I, a. 

Fôr~.:a p..-1bliea e policia eomu111 à ex-
clusiva disposi~i\o da Mel!ia Ar-
tigo 178, § 2.0 • 

Fôrças Armadas - Art. 27, § 8.0 • 

Fôrçn>1 armadas, fixnção ou modifi-
cnc;ão da lei - Art. 79, § 5.0 • 

Fôr~ns estrangeiras, pnssngen1 pelo 
territôrfo naeional Art. 36, § 3.0 

e III. 
Formação 1le culpa de De1mtndo 

Art. 129, parágrafo único, I, à. 
Foriuuln~ão do projeto de or~n111ento 

- Art. 151, II. 
Formulnc;ão 1>eln Comissiio 11<• Flnnn-

c;ns de projeto <!,. subsidio e de nju-
da de custo - Art. 159. 

Fornrchnento aos Depatados de c:-õ-
t>ins de inforurnções - Art. 83, § 6. 0 • 

Frente das bnnendns, proibição nos 
Dep11tndos tle ai pern1nneerre111 
Art. 127, § 2.0 • 

Fumar - Art. 69, XVI. 
Func;lio leglslntivn dn Cllnrnrn Ar-

tigo 90. 
Funcionamento dn Comissão de Fi-

nnnçns em reunião pleno - A~ti
go 26, § 2. 0 • 

Funcionamento dns Comissões Mis-
tas - Art. 32. 

FuncionárfftH a servi~o tlns CÍlnds-
sões - Art. 36, § 2. 0 • 

Funcionários 1ln Cllmnrn, requlslçlio 
pnrn Comissões de In11uérlto - Ar-
tigo 47, § 1.0 • 

Funcionários de Secretnrln ·- Arti-
go 14, VIII. 

Funcfonftrio tia Secret{1rin dn Cfhnnro 
i11eun1ltitlo de sindic!lncias, ou de 
dillgênein - Art. 47, § 4. 0 

Funcionário de Ministério, ou depar-
tn111ento de athninistrn-:ii.o, ou de 
Poder Judiciftrio, requisição para 
Comissiio de Inquérito - Art. 47, 
§ 1.º. 

Fu.ucionftrio de Seeretnrfn, exercfcio 
fora dela - Art. 182, § 2.º. 

Funcioní1rio de Secretaria no recinto 
- Art. 179, § 2.0 • 

Funções de Presidente exercida pelo 
Vice-Prt•sitlente - Art. 16 e pará-
grafo e 20, IV. 

Ftn1dn111e11ta~íl.o de assuntos diYersos 
- Art. 63, parágrafo único, 1•. 

Ftnul:nnentaçiio de 11reuosiçiio - Ar-
tigos 72, § 10, e 85, § 7. 0 • 

Fn1ul:nnt"ut:tt_:ão oral de huli<"n~ões -
Art8. 63, parágrafo único. e 72, § 13. 

Ji"111ul:n11enta-:ii.o oral de 11r0Jeto - Ar-
tig·os 63, parágrafo único, e, e 72, 
§ 13. 
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F111uhune11ta~iio oral de requerhnento 
- Arts. 63: parágrafo único, e, e 72, 
§ 13. 

Fu1ula:une11tn~õ.o oral de r..~querhnento 
de se11silo secreta - Art. 79, § 2. 0 • 

G 
Gabinete hulevassúve} - Art. 8.0 , V. 
Galerias unra os que tJode1u n:oisistir 

às sesHões -
Governn(lor de Estado, falechnento -

Art. 99, § 3. 0 • 

Grandes comemora!,'ões - Art. 62, IV. 
Gr111to tle e111endns conforme os IJn-

receres no avulso dn pro1Josf~ilo -
Art. 89, VI. 

Guardn 1las proposições - Art. 17, III. 

H 
Higiene - Art. 27, § 7. 0 • 

Homenagem n mortos Ilustres Ar-
tigo 62, parágrafo único. 

Jlo111e11agens especiais - Art. 62, IV. 
Horn de reuniilo dns Coml1<sões - Ar-

tigo 33. 
Hora 110 Ex1•edie11te - Art. 70, II. 
lloru tio Ex1Jedfente, ocnsfdern«;ílo no 

11rotesto 1<6bre declsilo 1•reshle11cial 
em qucstilo de ordenl - Art. 80, 
§ 3.•. 

Hora 110 inleio dos trabalhos e nu- 
sên'-'ht tio Presidl."nte - Arts. 16 e  
20, IV.  

Hora dos trnballios, fim - A rt. 77. 

1 
lmii•;ra1:flo - Art. 27, § 1. 0 , II. 
In11Jt•dhue11to de 111e1nbro de Co111issiio 

- Art. 55, XVI. 
In~1wdhnl"nto do Presi1le11te Ar ti-

go 16 e parágrafo. 

Im1tNlhnento do Presidente e do Yh•t•-
Presidente de Co111issfio - Art. 5~. 

Jm1H~dhue11to 1•nra co1111u1recer à reu-
niflo de Comlssilo - Art. 58. 

Jm.11ortft11eia dns pro1Josi~ões nn Or-
dem do Dia - Art. 77, § 1.0 • 

Im1to~sibilhlnde do funcion:uneuto dn 
Cilmnrn - Art. 1.0 , parágrafo único. 

Im1•r<•usn, re1Jresentantes - Art. 179, 
§ J.o • 

lm1>rl•ssiio t1e rednçifto final, tlis1tensa 
- Art. 187, § 5. 0 • 

In11•ressilo tlo Jtro.ieto de or~a111e11to 
- Art. lõl, YI. 

lmpressilo e dlstribui!,'ilo de a-.·ulso" 
de proposição e pareceres - Art. 111, 
parágrafo único. 

ltupressiio, requerhnento de dispt-D!!iH 
- Art. 99·, II, b. 

I1111Jrorrognbilhlnde da hora do J:i.:xpe-
1llente - Art. 63, parágrafo único, a. 

I111prorrognbi1hlnde tia ter<>f"ira vnrte 
<ln sessilo - Art. 63, parágrafo úni-
co, e. 

I111urorrognbi1itlntle tle prnzo 1>ar:1 n 
dlseussilo - Art. 122, § ·2.0 • 

I1111Jrorrognbilfdn(le tio prazo pnrn co-
n1nnien~iio oral - Art. 7 2, § 2.0 • 

I1111pug11n~õ.o de 1u1receres sôbre re-
querh11e11to de audiência do Co11Me-
lho Nnclonnl tle Econo111in - Ar-
tigo 98, § 6. 0 • 

In11Ju11g11ante de questão de orden1 -
Art. 80, § 3.0 • 

l111u11hlndes de De1n1tatlos - Art. 129, 
parágrafo único, I, 1•. 

Innceitnbilhlnde de enu•11dn .no pro-
jeto de orçnmento - Art. 149. 

Jnnceltnltllida1le de requ..rim..nto de 
nmllêneln de Comissilo - Art. 100, 
§ 2.º. 

Innccltávcl 11eln Mesn 1•roposl-:iio "nti-
reglmentnJ - Art. 85, § 3. 0 , IV. 

Innceitável propoHit:i1o <'0111 exprest!iiiO 
ofensiYn - Art. 85, § 3.0 , VII. 

I11nceit{1yeJ JJrOJJOtdeiio <>0111 rl."fer~ueia 
a contrato. ou coueesNfio. não trnns-
erito - Art. 85, § 3.0 , VI. 

Inneeitih·el JJro1u1sf~úo eo111 sugestão 
ou reeo111endn~fio n outro Poder -
Art. 85, VIII. 

Innccftii,·el pro1tosi~ão e111 que se nfio  
distingur, i1 shnpl<"s leiturn, n 11ro- 
-.·hlên<'in ob.ft•th"ndn A rt. 85, 
§ 3. 0 , V. 

Innd111issibi1idnde i1 ,·otac;:fio Ar-
tigo 128, § 6.".  

Inndn1issibi1idnde dn ,·otn~ão d<"sta- 
c-nda tle )Jarte d{"- dis1Josi~ilo - Ar- 
tig·o 131, § 5. 0 • 

J1uuh11issihi1idndf" da ,·otn~iio dt•stu- 
~ntln dr JJnrte de· dis1Josi~·iio origi-
11{1rin do' Senado - Art. 111, § 5. 0 •  

lnndn1issihf1idude d~ :uli:nnento d~ 

tlist•ussi\o de JJl"OJJOsi«:fio f"lll regilne 
de urgên<'ia - Art. 122, § 3.0 • 

lnad1n.issibilidndt• de n1.:1rtt.• Ar-
tigo 121, § 2. 0 • 

l1uulniissihilid:ulP cJe enu•ndn :1 tJro-
j<'to 1le crédito - Art. l 61. ~ 1. 0 • 

In:uhnissihilidndt• til~' en1e11t:1 :1 1tro-
jeto tle licen~a - Art. 166, § 2Y. 
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lnser~üo eu1 ata tle tlocun1ento 
Art. 83, § 8.0 • 

Inserção e111 atn tle retifica~ü.o da an-
terior - Art. 72, § 2. 0 • 

lnser<;iio nos Anais tle doe11111ento 1le 
outro Poder - Art. 97, III. 

Jnsistênl"ia nn verifica~iio da ,~otn~iio 
- Art. 127, § 3.0 • • 

Inspe!:ão 1los trabalhos 1lo Seere1úrio 
- Arts. 17, XII, 183 e 184. 

l~quiri<;fio «le testen1unhas por Comis-
"ão de Inqut'rito - Art. 47, § 2. 0 • 

Jm1tala!:ãO 1le aparelhagem parn vo- 
tn<;fio por Jtrocesso auton1ático - 
Art. 185.  

Instnurnção de inqut'rl1o sôbre delito  
nn Cfimnrn - Art. 181.  

lnHtnurneílo tle procefoõso sôbre perda 
de mnndnto - Art. 170, § 1.0 • 

Instnln~üo de proceHHo sôbre perdn de 
mnmlnto, desnece!lsidade - Art. 170, 
§ 6.º. 

Instrução pnrtieulnr - Art. 27, § 4.0 • 

Instrução pública - Art. 27, § 4.0 • 

Iutegra<;ão do "quoru1n" nas tu.rmnH 
da Comh•siio 1le Finanças - Art. 2G, 
§ 6.º. 

lnt<'mpestlvl<lnde 1lo pedido de des-
taque para ,·otn<;fto de en1en1la -
Art. 131, § 4. 0 • 

Jnterês!le imlfvldunl, vota!:fiO - Ar-
tigo 125, § 4. 0 • 

InterpoHi<;ii.o de recurso contra tleci-
são 1le 11uestü.o de orde1n por Presi-
dente de Comissão - Art. 46, pará-
grafo único. 

Jnterpreta!:ãO do Regimento Ar-
tigos 80 e §§1. e 3.0 e 81. 

Jnterpreta...:iio do Regula111ento dn Se-
cretaria - Arts. 17, XII, 183 e l84. 

Interpreta~iio e obst~rviincia do Re-. 
glmento - Arts. 80 e 81. 

Jnterru1><.:Õ.O tia Orde1n tio Dia en1 caso 
1le urgêncin - Art. 7 5, II. 

Interru1•<.:Üo da Ortlent do Din pnrn 
t•osse de De1n1tado - ..A._rt. 7 5, I. 

l11terru11~õ.o •ln or1le111 reghuental dns 
mat<•rias - Art. 75. 

Int..rr111>!:ÜO 1la -.·otnção Art. 125, 
§ G.º. 

Interru1•<;fto de reuniüo de Co1nissii.o 
- Art. 35. 

Interr111•~fto de orador A rt~. 1 5. 
§ 1. 0 , I, ,., 67, § 4. 0 , G!I, VII, XI e 
XV, 73, § 4. 0 e SO, § 5.0 • 

l11terr111•~fio tlt• orador, t•111 Contissão 
- Art. 55, IX. 

Interr111>~fio tle orador na tribuna para 
•1111•stilo de ortlem - Art. 80, § 5.0 • 

Interrup!:ãO rio orador pnrn apresen-
tar requerhuento de urgência - Ar-
tigo 141, parágrafo único 

Interrup!:ãO de sessão - Art. 15, § 1.',. 
I, f. 

Interr111>!:ãO de diseurso - Art. 120. 
Intersticlo entre as 1liHeussõeM dt~ 

emenda à Constituição - Art. 16~, 
§ 10. 

Interstlclo pnrn a inelusão em O~dl'Jlt 
do Diu elo 1•rojeto de or~n1uento --
Art. 151, XIII. 

Inthnnçüo tle acusados e t<:stemunhn:-il 
1>or Comissão de Inquérito - Ar-
tigo 47, § 3.0 • 

Intimação de acusado e ele testemu.. 
nhns solleitn1ln no juiz criminal -
Art. 47, § 3.0 • 

Intransferibllhlnde elo tempo res-
tante de orador à hora do Ex11c~ 

dlente - Art. 7 2, § 11. 
In-.·nlldnde 1le et'1lulas - Art. 80, X. 

J 
JornnlistaH nas reuniões reservndn~ 

em Comissões - Art. 36, § 2. 0 • 

Julgamento 1ln" contas do Presi<lent'' 
dn Repí1blien - Art. 129, parágraf•l 
único, I, b. 

,Juntas eomereinis - Art. 27, § 1.0 , If. 
Justl!:n, ComisHão de Constituição e· 

- Arts. 23, I, 24, e 27, § 1.º. 
Justlfienção 1lns emendas no avu1"•• 

de proposição - Art. 89, parágrafo· 
único. 

Justifienção 1le uro1u1sleft.o no re,.;-
pectf,-o avulso - Art. 89, parágrafo 
único. 

Jm<tifieação ornl de propo1dção, jun· 
tmln no processo - Art. 88, § l.''-

Justifica~üo oral tle requerhuento -
Art. 72, § 6. 0 • 

L 
Lnuelo ele inspe~ü.o de saúde Ai:-

tigo 167, § 2. 0 • 

Legisln!:ãO Social, Comissão Ar· 
tigos 23, VI, 24, § 1.0 e 27, § 5.0 • 

Legislatura anterior, reabertura da 
11iscussfto tia })r01>osi~üo - Art. 11:\. 

I,t•gisl.n1urn 110,·n, desarqui,·a111ento 
Art. 87, § 2. 0 • 

I... ei n.0 U7, 1le 1:-> de junho de 19ú0 
Art. 160, § 8.o. 

J,ei n.0 1 410-A, 1le 10 rle ugôsto rle 
lD:Jl - Art. 160, § 8.0 • 
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7\latérias de e:n·á1'-"r 1>01íti('o - Ari. !12. 
:Matérias de excJusiva con1petência do 

J>f"'fler L'"Jl'islati,7 0 a regular ent uro-
jeto de lei - Art. 91, § 1.0 , II. 

lUatérias fliferentes e111 uuu:1 n1esnu1 
1>ro11osiçiio - Art. 39, § 15. 

lUatérias flh•ersas en1 u1n 1nes1no n1·-
tigo 1le 1.rojeto - Art. 93. § 3.0 • 

}Jcn1bro de Co1uissíio ausente às vo-
tn~ões - Art. 38, parágrafo único. 

Jh•1ubro de Co1nissfio cousifler:ulo au-
tor fle requerin1ento fle u1·gê11cia -
Art. 142. 

.U<•n1hro da Co1nissílo de Fin:nu:..~ns niio 
i>oflc 11articipar fie outra co1nissüo 
- Arts. 24, § 4. 0 e 26, § 9. 0 • 

:Ht•1nbro •la lllesa, conshlera•lo autor 
de requerilnento tle urgência Ar-
tigo 142. 

llt•1nbro fla Jllf"sa, iln1>etlilne11to Ar-
tigo 13, § 6. 0 • 

:Ut•111JJro •la Mesn, ref1uerhnento tle 
1·enú11cia - ...L\.rt. 99, § 1.0 • II, a. 

-tlen1J1ro fie Co1uissiio Jicenchulo, in1-
IJPflido ou ausente - Art. 24, § _2. 0 • 

Jle1ubro de Co111issilo, 011cfio - Ar-
tigo 59, II. 

J11t•1nbro fie Co1nissão, 11erda fie lugar 
- Art. 59, III. 

'Tt•n11Jro fie Co1nissíio, rení1ncia Ar-
tigo 59, I. 

~It·1nhro fio Congresso Nacional Ar-
tigo 99, § 3. 0 • 

·~IP1nbro efeth'o de Co1nissüo Pern1n-
nente - Arts. 24, § 4. 0 e 26, § 9. 0 • 

C\Iembros <ln Mesa - Art. 71. 
,Ut•n1bro tla Me.:sa, cl1nnuula e1n ''eri-

ficaçiio 1le ,·otnçiio - Art. 128, § 4. 0 • 

.Ht•rubros fias Comissões, a1>ura~iio_ flos 
Yotos e111 ''erifica~ílo tle vota~iio -
Arts. 127, § 0. 0 , e 128. 

_)J1•1nbros das Co1nissões, chn111iuln e1u 
,·erificnçiio de Yotnçiio - Art. 128, 
§ 4.º. 

::\h•1ubros tlas Comissões, conto ''ota1n 
em 111enário - Art. 128, § 4. 0 • 

Jlen1JJros tln Co1nissüo Permanente, 
dura~fio do nunulato Art. 24, 
§ 3. 0 , e 29, § 3.0 • 

Jlt•1nbros tle Contissões ausentes 
Art. 55, XVI. 

Jlt•111bros de Comissão reunida, vota-
çiio - Art. 125, § 2. 0 • 

}IP1nbro tle Comissão} substitui~iio -
Art. 55, XVI, 

1frmbros do <'Orpo diplomático Ar-
tigo 179, § 1. 0 • 

l\[(•Jlsn;!,'«'lll s('<'l'(•ta c·1n Co111issão - Ar-
tigo ~~' § 2. 0 

• 

Jlesn - Arts. 13 a 20. 
:\"lesa anterior - Art. 6.º1 § 2. 0 • 

.i'llesa, a}Jrest•ntaçfio dt" rt•c1ueri11u•nto 
1le nrgi'nein - Art. 141, I. 

ilfesa, eo1111u~tênci:t 1>rh•ati,·a 1•ara o 
JJOlici:nnento - ..:\.rt. 17S. 

Jles:1, (!onsid<"T:t"'•iio •le J>rojeto int1Jor... 
tante a st'"r ,·otndo JH>r es<·ru tinio 
st•crt•to - Art. 1 91 ' parúgrafo úni-
co, II. 

Jllesa, designn~·fio df• or:ulorPs - Ar-
tigo 62, parúgrafo único . 

l\lesa, dis11osi~·iies gerais - Arls. 13 
e H. 

l\Iesa, eleição - Arts. 3. 0 a 8. 0 • 

jJlesa, l"XlH-••liçiio do Regul:nnento dn 
Secret;trin - Art. 182. 

l\lesn far(t arf1nh·a1uento de i>rojeto 
de créditos sn}Jle1nentarcs 1u1ss:ulo 
o r<"s1•ecth·o exer('icio - Art. 161, 
§ 4.º. 

.lUesa, i'ôrÇ"a 1>r1bliea e polici:t t~o111u1u 

à sua exclusi,·a _ dis1JosiÇ"ão - A1~
tigo 178, § 2.º. 

lllesa, niio :t('eitnr{1 1•ro1>osi~iio a111i-
reghncnta1 - Art. 85, § 3.0 , 11/. 

l\lesas, 11er111issüo 1>ara a ins<•ri~fio de 
flocu1uento na ata - Art. s:~, § 8. 0 • 

lllesa, 11roposições inaceit{n-·cis - Ar-
tigo 85, § 3. 0 • 

Mesa, 11uaudo eonsi«lera pro1>osiçiio 
inconstitucionnl, ou anti-reghnental 
- Art. 85, § 4. 0 • 

lllesa, reconstituiçfio •le 11roccsso -
Art. 88, § 2. 0 

• 

lllesa, refla~iio final •le projeto fie 1110-
flifi<•açfio fio Reghnento Interno -
Arts. 137, § 1.0 , e 164, § 3. 0 • 

J,fesa, reda~iio final de 11rojeto e-0n1 
assunto reJnti'vo à eeononiin inter-
na 1ln Cftm;tr" - Art. 13 7, § 1.0 • 

Mesa. requerilnl"nto de rení1neia fle 
membro - Art. 99, § 1.0 , II, n. 

1\-Jesn, ser,·iço fia Secretaria e con-
dições 1le seu 11esso;tl - Art. 182, 
§ 1.º. 

Me.sai suns reuniões e presidência ~ 
Art. 15, § 1.0 , IV, n. 

J'Uéto1lo de ,·otnçiio e destaque - Ar-
tig·os 130 a 133. 

lUinistério do Exterior~ organizn~fio 
- Art. 27, § 2. 0 • • 

iHPn1oriuis dirig·idos it Cfi.n1ara Ar- lllinistro de Est:ulo, n1uliêncin en1 Co-
tigo 17, I. mjssiio - Art. 42. 

:u1•11çiio em ntn dos autores 1lc 11ro- Minisl"érios no 1•ro.ieto tle or~:unento 
11osiçiio - Art. 8 3, § 1.0 • - Art.. l47, pf!-rágrafo..único. 
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lUinistro de Estado, co11111arechuento 
- Arts. 174 a 176. 

1Uinistro de Esta(lo, co1uunica«:Üo tle 
sua conyoea«:iio - Art. 174. 

J\-linistro de Estado.. cORYoe1u;ão 
Art. 174. 

Dlinistro de Esta(lo, conYociu.:i'i.o por 
Co1uissiio (le Inquérito - Art. 47, 
§ 2.º. 

Dlinistro de Estado, falechuento 
Art. 99, § 3.". 

Ministro ure~ente à Cíhuara, assento 
Art. 176. 

Ministro presente à Co1nissão, lugar 
à dirt•ita tio Presillente - Art. 176, 
§ l.º. 

Ministro que desejar co1n1•nrecer à 
Cihnnra, ou its suas Con1issões 
Arl. 175. 

1\-linorins - Art. 6. 0 , § 2. 0 • 

Missão diplontfttica (lesen11Je111uula por 
De1mtado - Art. 166, I. 

Dlo«:ilo a faYor ou C'ontra outro Po(ler 
-- Art. 15, § 1. 0 , II, f. 

~lo«:iio tle apoio ao GoYêrno - Ar-
tig" 99, § 1.0 , I, b. 

Modifit•n<:iio da lei de fixn-:ii.o tlns 
fôr«:.ns arnuulas - Art. 7~, § 5.0 • 

~foflifit•nt;fio das dis1Josições sôbrt• ,·o-
ta~i\o - Art. 185, 1rnrúg-rafo único. 

Modific:u_::io fio Reghuento Interno -
Arts. 32, parágrafo único, e 16·1. 

1\lotlifiea.,:üo iut Orden1 tio Dia por 
prt"l't•rênl'ia - Art. 13 9, § 1.º. 

Mon1ento tla n1•resE."nta«:iio tle reque ... 
rhnento de 1•rorrogn«:iio da sessiio 
- Art. 67, § 1. 0 • 

Mo111ento da inseri«:fio de oratlor }Jara 
ex11liea~i\o t>essonl - Art. 76, § 1.0 • 

Monu"nto e111 que o Presidt"nte J)otle 
fnzer <"Ontutti<"iu;iio no 1•len{trio 
Arts. 15, § 4. 0 e 120, IV. 

1Uo111euto 1u1rn co11111nicn«:ÜO oral 
Art. 72, § 9.". 

N 

Não ad1nissiio tle n1•nrte pelo oratlor 
- Art. 121, § 2. 0 • 

Nüo co1111•nreehnento tle acusado e tes-
ten1unha às CÕn1h1sões tle Inqué-
rito - Art. 47, § 3.". 

Nnturallza~i\o - Art. 27, § 1.0 , II. 

Natureza urgente tle }Jroposi«:iio int-
pe()e o ndlnntento tln sua ,·otuçíio 
- Art. 135, § 4. 0 • 

NeeesHidnde de- pareeer 1u1ra inclusão 
de propoHic,:ilo e111 Orde111 do Dia -
Art. 77, § 2. 0 • 

N egnçi\o de imssagem de fôrças mi-
litares estrangeiras pelo territllrio 
nn<'ionnl, reunião Hecreta de Co-
missão - Art. 36, § 3.0 , III. 

No1nençiio tle Co1nissilo Esuecial pre-
,·istn no art. 107, li 1.0 - Art. 15, 
§ 1.0 , III, b. 

No111t"'nçi'i.o de Con1hu'1Ões Externas 
Arts. 15, III, 28, III e 31, e 99, I, a. 

Nor1nn 1>arla111entnr - Art. 2. 0 , § 3.0 • 

No1nes dos uresentes e dos nusent~SI, 

às reuniões das Con1lssões - Ar ... 
tigo 61, II. 

Non1b1nl a ''otnc:iio tle e1ne11da à Cons-
titni~i\o - Art. 162, § 9.0 • 

Norntas tla Contissão tle Constituição 
e .Justic:a uarn o processo sôbre 
11ertla tle nuuulato - Art.. 121, § 2. 0 • 

Nor1nns tle tralutlho «las Conti.ssüo de 
luqu(,rito - Art. 47. 

Nor1nns tle 1•roeesso sôbre 1•ertln tle 
m111ulnto - Art. 170, § 2. 0 • 

Nornuts para a- Co1nissfio Es1•ecinl 
inen111bida fio urocesso sôbre 1•erdn 
1le nuuulnto - Art. 171, § 2.0 • 

Nor1uas para a elabornçiio tio~ orça-
mento - Art. 151. 

Notas taquigr{1ficas nas ContisHões -
Art. 43, § 2. 0 • 

Notifietu;íi.o à Cihnnrn tlos urojetos 
que viio entrar ent Orden1 tlo Dia 
Art. 108, § 1.0 , 

NaYn etli-_:fto fio Rey;huento Interno 
Art. 165. 

No,·a legislatura, perfotlo que n l•re... 
r.e1le - Art. 78. • 

No,~u refla~fio 1u1ra ret1uerhnento tle 
atuliênein do Conselho Nacional tle 
Eeonomia - Art. 98, § 3.0 • 

No,·o imreeer, prazo - Art. 39, § 10. 
Novo relato• para as contas do Pre-

sitleute tia Re11tlbliea - Art. 157, 
§ 2.º. 

Novo relator, prazo 1u1ra 1>nreeer -
Art. 39, § 1.0 • 

Nnn1erac:ii.o tlns fôlhas de processo sti-
bre 11ropo"i~i\o ou sllbre qualquer 
matéria - Art. 88. 

Nun1ern~i'i.o fios artigos elos 1•rojetos 
- Art. 93. 

Núntero tlns Contissões Per1nanentes 
- Art. 23. 

Nú1nero 1las pro11osi~ões - Art .89. 
Nínnero tle nssinaturns necess{1rio il 

sul•-e1ne1uln à ementln à Constitui... 
~i\o - Art. 162, § 6. 0 

• 

Nínnero tle aHsinntu.rns 1•nrn entenda 
em segnntln 11iseussi\o - Art. 114. 

N1ín1ero tle Deputntlos 11eceHs{1rlos parn 
a n1•reHentn«:fto de e1uenda à Conl!lti-
tui~ilo - Art. 162. 
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.:\ fi1ucro de De1n1t:ulos lll"('essario 1•ara 
recurso sôbre des1uu~lto relati,·o a 
(festaqut" de enu•nda a 1•ro,ieto dt" 
orç:unento - .A.. rt. 155, § l.°. 

~~tin1ero de De1n1t:ulos uara a a1u·o ,·:1-
<,:ão da ata 1la 1íHhnn sessão J~·gis
Iath-a - Art. 8·!, § 2. 0 • 

~1í1uero de 1Je11ut.ndos 1•rese11tes  
Art. 15, § 1.0 , I, h.  

'.'.-IÍD'.í"ro d!" 11H!'1111tros da Con1issiio  
Finanças - Art:-:. :!-1 e 5~ § § 1.u e  

-~'úínt<-ro dt>- nu•n11tros da Co111issiio Es-
1u•einl I•:tra 01tinn r sôbre entenda it 
Constitui~fio - Art. 162, ~ :?.º. 

Sí1111ero de 1uP111l•ros das tnrn1as da 
Coiuissfio de Fin:uu..~as - Art. 2li. 

"'--fllll('l'O de 111e1111•ros das Co111issões 
do Poligono 1las ,..ê-(•as, da ·v.aloriza-
(.:iio Econô1niea d.a Anutzônia e da 
H:u•ia do Siio Fr.an(•iseo - Art. :!~I. 

§ 4.º. 
_, 1ín1t~ro de 1nen:1hros dc- Co1nissiio de 

Iuqu(~rito - Art. :~o. § 3.0. 
Síi111f"ro (}e orndort•s na tlbwussiio das 

t•nu•1ulas do s(•1tndo ao 1•ro.ieto de 
or~a1neuto - Art. 154, III. 

.Xí1nu•ro de uresentes - Art. 71, § 1. 0 • 

Níunero de i1roces!oeos tle ,·ot:u;ão  
Art. 126.  

-'i1í111ero tle ,·êzes t1ue st• JH»dt• fnl:tr 
na discussão de .. ]HlrPt•er na Co111is-
sfio - Art. 3!!, § li. 0 • 

::\"únu•ro lega], exigê1u•ia indis1u•11s;í,·(•l 
- .A.rt. l ·!O, parúgraf oúnico, I. 

Síunt•ro Ieµ;al }tara delibt•rar - Ar- 
tigo 73, § 4. 0  • 

'.\-ítnH•ro legal 1u1ra deliberar. i11ü•r- 
ru1u:iio de orador - .A.rt. J 20, I.  

:\fune·ro 1u1rn iníeio dos trnJi:tlhus das  
('otnisNÕPs - Art. :J7.  

o 
flhjPih·o do requeri111ento dt• :11u1iên-

••i:1 do Conselho Nacional de E('(t-
uo1ui:1 - Art. HS e § 2. 0

• 

nhras 11í1blicas, assuntos reJaH'\·os -·  
Art. 27, § 11.  

Hhras Púl•Jieas, Con1issiio de Trans-
11ortt•s, Co1111111ic:t<:Õt"s e Arti-
gos 2:1, XII, 24, § 1.0 e 27, § 11. 

HhsPr,·nçii.o ti" leis de 1•rocesso e rt•-
~ulatn("llfo 1101icinis - ...<\.rt. 181, § 1. 0 • 

Dhst•r,·fincia de dis11osi~iío reghnentnl. 
rt•t1ut•rhne11to - Art. 96, V. 

Vhi-:t•rvfi.1u•iu do H.egintento A_rti-
go~ 15, § 1.0 , 1, b, 80, §§ :L 0 a 5.0 

l' 82. 

Ohst·ryfiiu•ia do Ht~i.:,;111:.nu·nto dt• "'it'-
t•retaria - .\rts. 17, XII, ts:: f• ],\.t. 

Ot•1:;1•a~fio dus Jn.~;:U-l"!'<ii - _\rt. fi~l. X \TI J, 
e 71. 

O('llJJ:tt•iio dP lu~·an•s 1u•los l>t•1Jut:ulo.... 
t•n1 ,·erifi(•:u:iio dt• ,·ota~iio - _\ r-
tigo 127, § 2.º. 

Oft•r<•t•iluento dt• t•11u·1ul:t t."111 f"oH1is-
sí10 - Art. 4::. 

OfPrt•<'inu•nto de 1n-01•osit_:iio 1H•lo Pri•-
:ro:idente da C"'211nara - ~-\ rl. l ;;, ~ ~.''. 

OJt~·fio de nu•111bro de l'o1niss.tio - .\ 1·-
tigo 59, II. 

011~iio 1•or Co1uis!oiiio - .~rt. :J~I, § 1.". 
Orador da hora do Ex1u"flh•nt'-• - Ar-

tigo 72, § 10. 
Orador na t1•ibnna iuqu•dt" :t soJicha-

çiio da 1i:tla,·ra - Art. 1 l~J. 

Oradores da tereeir:t 1i:1rCt• d:1 st•ssfio 
- Art. fi3, parúgrafo ltnico. t'. 

Orador na tribuna ,.Pd:t :1 h•itur:i e 
a "·otaçfio de re«11u•i1uento d,p adi:1-
111e11to de diseussfio - At. 12;:, § 1. 0 • 

Or:ulorPs t•n1 scss«"it'."'i ••01nt•1uorath·as, 
ou nas es1u~C"iais -- ...\rt. t)~. par:."t~ 
grafo único. 

Oradores, i11scri~iio 1u•sst~H 1 Arti-
g-o 63, parágrafo único, t•. 

Oratlores, i11s<"r1çao JH•r inii-rn1t'-dio 
do líder - Art. 6:~. par:·t.L'Tafo ítni-
co, e. 

Orador. falta na 1u·i111Pira 1•arit• da 
sessfio - A rt. 7~i. 

Orador na tribuna ao st•r rt•t1uerifl:t 
11rorrog·açiio da st"ssiio - Art. 67, 
§ 4.º. 

Or:ulor na 1ribuua t• •i•H•stfio de or-
dP111 - Art. 80, * :i.". 

Orador 11ro e ••ontra - _-\rts. J ;;, § 1 11 

I. li e 117, § l.".  
Oradores JHtra o St•j!;undo E.'\:(U•die-nte  

1tr(•fertt-1u~ia na inscri~fi.o - Art. 72, 
§ 14. 

Or~·unu"nto - ...:\rts. 1-! 7 a 1 :i6. 
Orde111 erono1ógica da inst•ri\•ão dos  

oradores - Art. 72, § 1-1.  

Orde1n cronoilligica dos a1os Ar-
tigo 83, § O.°.  

Orde111 t•rono16~·ica das ffHhas dt• 1tro-
t!t"sso sôbre 11ro1•os1~uo ou ...;ôbrt• 
outra 1untéria - Art. 88. 

Orden1 t•ronológ·ica das 111atl•rias da 
Ordt•111 do Dia - Art. 77, ~ i.U. 

Orde111 d:t eu-neessfio da 1.:1ln ,.r.a 
;\rt. 117. 

Orden1 das Yota(,.•t"ies - .~rt. 7::, -~· :! 0 • 

Ortlf"nt d:1 rt•nu•ssn de ]ll'(H~essos às 
Co111issües - Art. ·!8, § :J. 0 

Orde-111 de cunsider:u;iio dt• !.'4."ffueri-
n1e11tos de 1•reft•rê-11t•ia ..:\ rt. 1:0~1. 
§ 2.º. 
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J'l'a:r.o 1•ara :t disc•u ...,sii.o (lo JJ:trl'c·e1· 
n:1 Cou1issfio - .\rt. :i!I, §* :i.° P G. 0 

Pra:r.o 11:1ra :t tJist•ns!-iii.o dt.• ]J:trPt't.'r 
s'1h1•p :u.uliil1t«h1 dn ('0111issfio dt• l•~t·o

no111ia - Art. ~.S, § ·!.". 
Pr:uw JJ:tra a tlisenssiio dt.• projt.•io 

_:\ rl. 1 ~ :! . 
J'r:1:r.o 1>:1ra n flis••nssfio t.•1n enso dt.• 

ur~·íin<"ia - _-\rt. 1~2, § l.", 1. 
Pra:r.o 1rnr:1 a dist·1~ssfio nfio rt.•i!;ul:1d:1 

110 Hl'~.dnllªHto - .-\rt. J~~. ~ 2.". 
Prnzo 11n1·a a dis•·nssfio 1n-l·,·ia - .\r-

tigo 1~~. § 1.", Jl. 

Prnzo 11:1ra n disc•ussiio, JH·orroµ;:u.:iio 
- ..\rt. 12~, ~ 4. 0 • 

Pr:u:o )J:tr.a a tlisenssiio stthrl' st• st.·s-
siio ;t•t·N·ü1 dt.•·\·t•1·ú :1ssi111 JH·nsst·~·uir 
- .\1·t. 7!1. § S. 0 • 

Pr:azo .,:tra a disirihni<,•fio •lo :n·ulso 
t.•1n t•111t•nd:t à ('nusiiü1i('iío t• l"t'!"l-
JH't.•tivo 11:trt•t•t•r - .\rt. .Hi~. ~ -!.". 

Pr:1zo JJ:tr:t :t disirihui•·iio dt• :tl·nlsos 
do halau~·o do 11rot·P~~so i·t.•lniivo it 
}H'tªst:u.:fio tlta eonins do Prt'si1lt•ntt• 
da HtªIJf1hlit•a - .\rt. 1 i:íS. 

Pra:r.o 1i:1ra n distrihnic_:iío tlt• 111att-ria 
i1s Co111issíws - Art. ·1~. 

Pnu:n JHll':I :1 distrihni\·iio t•n1 :;n·uJ-
sos do JUll't'<'t.'r d«• 'JlonH11l:t dt• ('on-
1as sf1hrt• :1 JH'l'Si:t\•fio clt• t·ont:1s fio 
P1·t·~id••111t• tia Bt.•11úhlit'a - ~\ rt. ] :iS, 
~ -! ·º. 

Pr:tzo JHtr:t :1ltt•r:1(•ttt•s no 1,;1rc•c 0 t'r -
~·'\rt. ~~~/, * ~.º. 

Jl'l'a:1:0 JJ:tl':1 :;1 formnl.:1c_:iio tlo projt•io 
lll· orr::tmento - .\rl. J:Jl, lf. 

l'r:1:1;0 )Hll':t a l<'iinr=t ti<• r<'qut•rinu•nio 
dt• li••t•1u::1 - .-\1·t. líiG, * 1.". 

P1·:1:r.o JHIJ':t a 1•rt·st:1('fio tlt• info1·111a-
\'Üt•s it ('ihuara - Art. fl7. S li.''. 

Prazo JHtr:t a J'Pfl:1t_.·iio final dt• ('{uiiµ;o 
- .:\rt. 1:17, * :L". 

J>r:.zo 1•:1r:1 :1 rt•d:u:fio final t•1u rP;.:.·in1<' 
tlt• crµ;f-n<'i:1 - .\1·t. 1:~7, S ::. 0 

• 

Pl':tzo ll:ll"H :t 1·1.•11Jl•ssn dt• 11rot•t•sso.~ 
:tos rt·!:tiorps - .\rt. :i7, III. 

Prazo Jl:trn :t rt•nu•ssa tl•• 11ro.it.•i o ~1 
sanc:iio. ou it 1u·orroj!,·a'..'iio Ar-
t i /-~: l J '. I ! , ~ '.°?.o . 

Prazo i•ar:1 C'ontissiio c1•i11ar sc1hrp m:i-
i(•ria ur~·••nit• - .\ rt. 1 ·1 :; , ~ 1 .". 

Pr:1zo J)::tr:t (•01n1111it•:t\•iio ornl - .\r-
ti~·o 7~. ~ ~). 0 • 

Pt•:t:r.o Jl:trn d:tr «·onh«•t·inu•111o i1 nn-
1orid:;11lt• s111wrior fio nfio rt•f•t•hi-
1nt•nto dt• inl"or11Ht4-:Õl"S soli•·it:11l:i...; -
_\rt. fl7, S 7. 0 • 

Pr:tzo 1i:1ra Dt·vnt:ulo dis•·nlir t•1n f"o-
111.i~siío - .-\rt. -!~. * 1.". 

Pr:t:r.o 1i:11·a th·~11:Jf'ho flt• rc·tnH•rimt•nto 
dtª infor1uat,.·•1t•s - .-\rt. !t7, :?.º. 

l'r=t:1:0 para t"l:rhor:u:fio dt• rt•1lnl,.'fio fi-
n:tl - .\rt. 1:17, § :1. 0 • 

J'r:i:r.o 1•:1ra t•h1hor:H.:fio d:t rt·11:u:ii.o 
:final t·m rt·~:;in1t• do nrA·ê11t.•i:t - ..:\ r-
tiµ:n 1 -1;;. 

Prazo 1>a1·a t•lnhor:1c_:fio d•• i·t•da~iio 

fin:il, 1>rorroA·n~iio - Art. 1:n. § :L". 
Pr:izo JHlr:1 1·orr1111h11· tiut•stiio de or-

dPm - _\rt. SO, _§ 1.". 

Prazo 1>ara j11stifit•:1~·fio dca 1·t'tlUl"ri-
111t·nto - _..\rt. 72, § 6. 0 • 

J'r:azo 1•:1 r:t no,·o 11:11"l't0 t•r - .\ rt. :J ~1. 
§ 1 (). 

Prazo 1>=1rn o :tutor tlt" 11rojt•io dis-
c_•111ir nn f'oruissfio - ..:\rt . .t:1, § 1.". 

Pr:tzo 1i:1r:t o t•1u•:1111inll:1111t•nto dt• ,·o-
üu:iio dt• t•nu•11th1 n 1n·o.ieto dt• Jt•i 
or...-a111t•na1rin - -'\rt. 151, XVT. 

J"»rnzo JHlra o 110\·o rPl0:1tor d:ts t•on1:1s 
do Prcasidt•n1t• fln Ht"1•f1h1it•:1 _\ t'-
tig·o J:>í, § :?.º. 

l'r:n;o 1.:1r:1 o or:11lor d:;1 1101·:1 tio Ex-
1u•1Ht·n1t.• -- .:\rt. 72, § JO. 

l'razo JJ:tra o or:1dor t•n1 t'XJ)lit•nt,.·fio 
JH'·sso:tl -- A rt. í G, § .2.". 

Prazo 11:1rn o 1.:trPí't'r its t•nJl•nd:as :10 
1>rojt·to fh• h•i or«_::1n1t•niúri:1, rt"CIUt•-
riiut·nto dt.• 11rorroµ;:1t_·fio. - ..:\rt. !l!I, 
T, h. 

Pr:t:r.o 1•ar:1 o JHll"t•c•t•r tlas Co111issiiPs 
sôh1•t• t•rn«•ntla t•tn st•i.?;t11ula dist•ussfio 
- .\rt. llõ. 

Prnzo 11:1ra lHllºtªt'f'r th• f'o1nissiio l~s

JH't•i:t[ - _..\rt. ]01, ~ 1. 0 
• 

I,razo p:trn o 1•:1rfªt'Pr sôln·t• as PnH•n-
fl:1s :to 1n·o.iPto do or~:tnH•nto - _:\ r-
t ig·n l!i1. X. 

Pra:r.o 11:ar:1 o 11rt•Pn•·hi111c·nltJ dt· ,·:1µ;:ts 
11:1 Co1nisi...:ão Bs1H•(•ial tlt• tª11u•ntl:1s H 
Constiinit;iio - _\rt. ]6:~. 

Prazo J>:tr:1 o r••l:ttor :11•r••st•ntnr ]):t-
r<•••Pr sôhrc• :1s t•onl:ts do Prt•sideuitª 
tl:t Jh•pí1hlie:1 - .-\rt. 1;)7, § :?.". 

'f'r:1zo 11nra o rt•l:ttor f:ll:n· stfthrt• t•nlf•u-
d:r :10 1u·o.it•io th• or~anu•nio na f'o-
1niss:1o dt• Finn1u.:as - .\rt. 1 :í2. TT. 

Pr:t:r.o 11:1r:t o!'>l nuª1u.hrcs d:1 ('0111issiio 
flt• Fin:111••:1s f:1lar sôhrt• C'111tªntla a 
1n·o.ieto dt· or\•:t111t•nto ~\rt. ] :1:2, 
n _ 

Pra:r.o pnra os or:ulo1°tªS na dist•nssiio 
fins tªJnt•nd:ts do Senndo :1 1•rojt'io 
tlt• ort;anu•nlo - ..\rt. 1 ii·L JfT. 

Pr:u:;o 11:1 ra 1,;1r••t.•er JJ01" iun·o rel:1tor 
- .\rt. :~:i. ~ 1.º. 

Prazo lJ:tr:t 1>:trt•t•t•r, 1>rorro~·:1t,:iio 
_.\rt. :::i. ~ J. 0 • 

Pr:n:o JJar:1 11ar•·t•t•r sc1hrP t•n1t.ªntla eons-
titul'ion:tl - .\rt. l(i2, ~ :1. 11 

• 

l'r:t7.o p;1r:1 i•aret't'r sôhrP indit.•:t~iio -
.\r~. ~1L ~ :?.". 
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l'rt·sitlt•ntt• d:t ('outissfto dP Vinan~:a~, 

Pxclusiio do 1•ruj1•to de 01·çnnu•nto da 
nJ.nt(•rin nêlt• inad1nissi,-1•l Ar-
tig·n lGO, § 1.". 

Pn··siclt•ntt• da Co111issiío ele Pin:u1<:as, 
rt•1att1rio sôbrP n situaçiío t-t•tu1ô1ui-
t•a p finnnt•t•ira do iutis - _\.rt. ] 5G. 

Prt·sidt•·ntt• da Co1nissfio dt• Fiuantas, 
sub!'>·.tituiçfio - Art. 2fi, § 8.0 . 

Prt•sidt•nte tla Contissfio t• rPlator -
.·\rt. 55, § 1.". 

11 n·sicll'·n1t.. th· Co1nil'ôsão. tlt•sil!,·na\•fio 
llt· relator ,·pr]HIJ - _-\rt. 106, }HlrÚ-
gTafo únieo. 

_llrt•sith•nft• ela H.t•1,í1hlh•:i, ini«iati\·n tll• 
1•rojt•to tlc lei - Art. ~l l, J T. 

1•rpsitlt•n"tt• tla Ht•t)Í1hliea, Jlresta\•fio de 
t•ontns - ..-\rt. 15 7. 

ºrt•sicl('·ntt• tl:t Uet•íthlit•a suhstitníelo 
1wlo Prt•sitlt•·ntP da Cft111a1·a _-\..r-
t ii-":o 1;;, ~ 1. 0 , VI, µ;. 

''rt•i·dflt•ute da seµ;unela turn1n da ('o-
missão c]p Fin:nu.:as - _..\ rt. 2G. § 4. 0 

. •rt•sidt•nte c]p Cou1issão, :1ssinatur:1 t• 
rnhril·a dn at:t - ~-\rt. 61. § 2.". 

l'rt•sidPntp dl• ('0111iNsf10, resohH,:fio tlt• 
q n<··stão tlt• 01°dt•1u - Art. -1 G. 

l 1 n•sitlentt• elt• Co111issfio, l'<•tir:ula tlt• 
1~ro1,osi~ii.o t•o1n 1>=1ret•er fa,·orfl,-t•l 
~\rt. 86. 11ar(q.~:rafo l111ieo. 

'rf•sidt•ntt•, tlPt'<•riuu•nto «1e rt•tir:ula 
dt· 1•ro1•osi'.:"fio - Art. 86. 

• 1 rt>!'-·ich•ntt•, eh•ft•rinu•nto ol•rigatório •h· 
rt•t111erin!ento clt• ,·t•rifit·a~fio de ,·o-
1a(.'ÍIO - Art. l_~fl, § ] .°. 

, 1 n siclt•ntt•, 1lt•s1>:1«lto clt" rt•t11u•ri 111ento 
- _\rt~. 9iJ, § 1.0 , I, L' !I() it !l°S. 

'' nsith•ntt•, tlt•s1):tt•ho de re«111t•rin1ento 
Ps«·rito - Art. :17. 

f'n•!"idt•n\t.•, tles1.:u•ho Yt.'rhnl a re•que-
rimento - A_rt. !JG e nún1eros. 

: 1 rt•sidt•ntt•, tlt•ter111ina~fio tle in1blit•:t-
c_:fio integral «lt• infor1u:t~ões e tlo-
("1~ mt•ntos níl.o ofieiais - Art. 2:~, 

: 'n•sidPnt<•, de,·olu~i\o elt• ]Hlrt•«•t•r it 
('omissfio - ....\rt. ] 03, § 7.0. 

're:i-1i1lt•ntt• tlis1u•11i-ta a eli:uuacln Pnt 
Yl't'ii"i«·:u.:iio clt• Ytt1atfio - ~-\rt. J :?7, 
~ !i.". 

~'rt•!lo·!dt•nt<" do !'oin1nP1no 'rriln111;1l J<"'t•-
dt·r:il - _-\rt. !JU, § 3.0 • 

l rt·~idt•nte e <"m"'os ent tJut• Yota - ..:\r-
t i.~:o 15, ~ 2. 0 e 12~1, parúµ;rafo únieo. 

' 
1 l"f ~iclt•ntt•. PJHºPrranH•nto fl:t tlis«•nssfio 

_\rt. 74, parúgral'o único. 
1 'rt'sjdt•nte t• sn:1 JUtr1it•i1u•çfio «•111 tliN-

t•nssiio - _..\.rts. ] 5, § ~.v e 16, parú-
;...: r;t f o úni<:o. 

Pn·sidente e Yit•t•-Prt•sitlt•ntt• ela He-
11í1hlit•a, sul•sítlio e ajucln de t•usta 
- .\rt. 15!1, II. 

PrP!'-·itft•uh• t• Yit•t•-Prt•:..;idt•ntl' da,.; ('o-
1uissõt•s - ...:\rt. 5~. 

Prt•sidt•ntt" t• Yuta~fio - ...:\rts. 1 :J, ~ :?.º 
e J2!J. p:tr:'q.~;1nro único. 

Prt··siclPntl•, t•x1)li<·a\"fio sfihrt• rt•tifit.•a-
\'fio dt• :ata - ...:\rt. i2. § 2. 0 

• 

l'rt·sielt•ntt•, 1•ro<·l:111Ht\•ão de rN.;ultatlo 
dt• YOÍ~l\'ÍÍO - ...:\rt. l:?i, ~ ].0 • 

Prc~sidt•nh•, J)rtH"l:tmaçiio do rt•suJt:ulo 
fin:tl tlt• ,·p1•ifi«•:u.:iío tlt• ,-otaçiio 
_-\rt.. 1~7, ~ 4.º. 

Pn•,..idt•nte, 11ro«•l:1111a~:ão final do re-
sult:ulo tlt'" Yt•rifit":tçfio de ,·otaçiio 
- ..\rt. 128, §§ 5." 0 ti.". 

P1·<•sitlt'·ntt·. r«•cusa dt• tlt•st:u1ue tle 
t•uu•nda 1>:1ra ,-otac;.•fto - Art. ~ 1:n. 
§ 4.". 

Presitl<'ntes elas f'oruissõt•s PPr111n1tt"'11-
ft•s, SPSSÍIO Sl'er<•ta - ....:\rt. 7\), § ] ·º-

Prt·sif!t•ntP solit·itarú a inü•rr1·1111~iio 

dP tlist·nrso - Art. 1 ~(). 
P1·t•sta~fio tll• t•O:t_!tas - .·\ rt. 18·1. 
Prt•st:u,.•iio dt• t•tn1t:1s elo Prt•sitlt•ntt• da  

H<··1•úhlil·a - _..\.rt~. ~7. ~ 10, L' J;J7  
e ~ 1 .0 .  

Prt•sta«~fio tle c•ont:is do Prt-sith•ntt• da 
Rt•vi1hlit••1 p111 Ordt•ru tlo Dia - _.\ r-
ti.t!;o 15S. ~ J.º. 

Prl'·stiJ!.·io P «h"t'Ôro •la f'fi111arn  
Art. 1:i. ~ 1.". YT. I'.  

Prt•Y:llt•eiuu•nto •la inst"rit:iio dP 01·:1-
«lort•s do sPµ;nndo ex1wdit•nü• - Ar-
tiµ;o 72, ~ 1·1. 

Prt•\·alt'·t•inu•nio dt• insl•ric;iio 1Htra (•x:-
t•lil'at,•iio 1u•ssu:1I, 1•razo ...-\.rti-
go 76, § 1 .º. 

Prt•,-:1It~t•in1t"nto dt' ins<"rit:fio tlt• ora-
dorl'"s dnr:tnte a sPssfio lt-µ;islath·a 
- ...:\rt. 7:!, ~ 1~. 

Prt•Yitlênt•i:t s1u•h1t - ...:\rt. 27, * G.º. 
Prinutzia na dis<•nssfio, ou na yota-

~f10, ele uma 1u·o1tosição - ...-\.rt. ] :~:;:. 
Prinu•ira tlis(ºt1!'-'sfio tlc pro.iPto - Ar-

t iµ;o 1 08, § ] .º. 
Prhut•irn ltora tlt• st•ssfio, <•011tt•111ora-

-:iio - Art. ()8. 
J 11 rinu•ir:1 11or:1 «lt• sessiio. rt•t•l"l•t,.•fio ele 

altas 1u•rsun:1J!,·t•ns - _..\rt. 68. 
Prinu•ir:t 11artt• da st•ssfio - ~\rt. (i:}, 

parúµ:rafn único, :1. -
l'1·in1<'·ira rPunifio das ('ornissõc-s  

Art. 52.  
Printl'ira st•ssiío 1n·t•1u1rat(n·ia - Arti-

gos 2. 0 L' H. 0 • 

P1·inu•ira 111r111a c1:1 ('0111issfio cJp Pi-
11:tn(.':1s, t•o1u.1,t•tên«ia - ...:\rt. 2f. § 3.". 

Prinu•iro ano ela h•J:;isl:ttura - Ar. 2. 0 • 

PrinH·iro t·st•rutínio - Art. S.•i, Xlf. 

Prinu•iro St•t•1·pt{trio, aní11tt'ÍO de ,-o-
ta«.,"iio J)OJ' fihtN de lH1nt·adas - _-\r-
tig·o 1:27, § ·Lº. 



v 

- JIJ(1 

Pri11H·i1·0 St•(•r(•túrio, assin:ttt:r.a d:1s rt•-
sohu:üt-s da 11t·sa - Arts. :17, XI t' 

1 ~. \'. 
J1'ri111t~iro St"('l't•túrio. th·s11:1t•l10 dt• ins-

t•1·it_•fio dt» dol'u111t·nto nn ata - .\r-
1 i.~.;o ,--;:\, ~ S. 0 • 

!'ri1nriro St-t•rt•t{u·io ._. ('oniissiio ::nista 
-- .\rt. :i'.2. irnr:'tµ;raro únil'o. 

Pri111t·iro ~t·t·r~·túl"io. h•iturn tl.a 1n:att·- 
ria ufto i1111n•t•s:-ia - Art. 7:l, ~ l .".  

Pri111t•iro S(•t•rt•1ilrio. snas atrihnit:õt•:i-:  
- ..."\rt~. 17, ::~. par:'q.!,Taf11, 7~1. ~ 11  

17:,, par:'tgTafo.  
t>rinu•iro si~·n:atúrio th_• 1n·o1•osi,_;ão  

.\ i·t. S5, ~ H .11  
• 

J 1 ri11u•iro-\'it·e-Prt•sidt•ntt· - ,..\ rt~.  
~ 1 .0 t-' 1(j.  

P1·isfio tlt• Ut•·JH1tat10 - ~\rl. ~I~. 11. 
Prisão tlt• lh•JHtf:ulos, esern1ínio st•- 

t•1·t•1o - _-\.rt. 12H, IJar(q...:;rafu úni(·o,  
1. "· 

.Prisão th• t•ri1uinoso por •lt·li1o no t•di- 
fíPio dn Cit111a1·a - .Art. lSl.  

Prh·;11il'id.adt~ dn Coruissfio tlt• ('ous- 
titui(_.'Üo e .Justi(_.'n 1»=1ra 011inar st)- 
hrP t•onstitnl'ionalidndt• - _...\ rt. GO, l.  

Prh·ativhhult• d:a Couiissiio dl' Finan- 
t,,•:1s JHlra 01•in:1r sc1hrP dt•s1)('S:t -
e\ rt. ;;o, 1I.  

Prc:·hlt•ntas t'« 0 outt111it•os, assuntos l'l'la-
ti\·(•S - _-\.rt. ~7, ~ :L0 • 

Proc•(•tlf.ut•ia fh• rt•1n·t•s<•nt:tt,,·iio  
1u·1·da 1lt• 1ua1ul:1to - Art. 1 70.  

Prot•(•dirut'nto int•o111p:1H,·t•I t•ou1 o ch•-
t•t.1·0 11arJauu·11tar - _\rt. J(i~I. 11~. 

Prot•(•sso :111t0111!11 i<·o dt• vot:u~ão  
.\ rl. 18;;.  

PrtwPsso t•1·imiual dl' Jll'pnt:ulo .\1·-
t i !_!,'() !) ~. Tl . 

P1'o«'<'!'o'.sO (•rimin:1I eh• Ot·1nd:ulo .\r-
t i.:..~:() 12~J. p:lr:'t.l:;rafo únil'O,], :;, 

P1·01·c·sso dt• Ht•1u~tado, li«':.•nt;a - _\ r-
t ig·o ~7, ~ 1.", 11 r. 

Prot·t·sso dt• lll'OJ•Osit,,•fio. juntada ril' 
su;; .instifi(•at:iio ornl - Art. S'.::i, ~ l .". 

P1·ot•t•sso dt• 111·oposi(,'iio. rt·<·on~1i1uj-

4_•fio - .. \ri. S.S, 9 ~.". 

Pro•·~·sso fll' t•st<1·111í11io st't•t't•to na ,·o-
t:u_:;!o - .\rt... 1~(i, Tii. 

Pn,t•t•sso dt• t•st·ru1ínio st•t•rt•1o na , .• ,_ 
t:t«:fio - _.,\rt. l 2ti, 111. 

Jlrot'l s!-·.o tlt• 1oni:ul:t dt• t•ont:is tlo Pl't·-
sidt•ntt• tl:1 Ut•pí1h1it.•n - ...-\.rr. : ;i'j"'. 

J11 rot•t•sso tlt• votat,,·110 11a1·:1 :' prorro-
;!;:u:ão tia S('SSÜH - .\l't. íi7. ~ ·-·"· 

l'rot'l·sso t' .iul~·anH•nto •lt• ('lllpados -
... \ rt. 4 7. * G.l>. 

Prot•t•sso uom ina 1 tlt• ,·ot:u:tto .-\ l'· 
ti~·() 1 :?li 11. 

P1·ot•t1·ssos tlistrihni1los :1 u1:1is dt· tdlna 
t'OIUÍSSfio. l't"lll('SS.il - .-\ rt. 4:\, ~ :~.". 

-

P1·o(•<•sst:.s t•n\ iatlos õlOS rt·latort•s 
.\rt. ::~. !IT. 

Prot•t•sso simh61it•o de ,·11t:14,.'fio - Ar-
tiµ;n 1:?ti, r. 

Pro•·t•sso si111híJlit'O dt• Y01:t(,'fiO, \.HHUO 
i-;t• r••:llizn - Art. 1:?7. 

Prot•t•sso si1nhí•lit·o JHu·n o ,-ot:u:fi.o flt• 
1'l'tfUP1'Í1lll'U1o th_• )Jl'Ol'l'O~':tt_:ÜO da 
:-;t·~~:--;fio - _\rt. fi7, ~ 1." ... 

Prot•t'sso tlt• yot:it_:fio - .\rt. l~!i a i:.'..~J. 

Pr(l('t'Sst, sc1hrt• t•t•rda dt• 1,1an1l:1to -
_--'\ rt. 1 7 n, ~ 1.l>. ... 

Prot•rsso siihrt• IH'ti·tJOsit;fit•s ou súh1•t•  
uutrns 111:1tt·rins, ortlenarnt•nto e n11-
1nt•r:1t_•iio - ~\1·t. S8.  

Prot•t~ssos. r(•(•on:-;titni<_.·fio .\rt. Jl, 
I\'. 

Pro <' t•ou í ra ( or:ulort'"i) Lj,  
9 1.". 1, (' l' 17, * l.".  

Prot·l:uu.nt:fio do 111:!is ,·ot:ulo .\ !'·  
ti.!.!.'O ,'-;,''. _\.:_\7  

• 

Prot•l:unat,,•iio do rt•:-mlt:ulo fl:t Yot.:H:fin  
t• «·n111issíio _\ rt. ;J:-1, -:-.: .  

Jll'(u•l:unat;fio dt• 1•t•sul1:11lo nnat th.• 
,·otat_•ão - .....-\rt. 127, ~ ·Lº 

Prut·l:1n1at:ií<, •lo rc·sult:ulo t1a -,-ohu~:in 

à nu•tlida •lnt• st• Jtronuu.c.-i;un o~ 

])t•pntatlos .\rt. 12S, ~ !.". 
Pnu•l:nn:u:iio fio l'l•snltatlo finnl d~· \'t''-

dl'it·:1\'fio d:. Yo1:1t,,·fio ...-\ri. 1 "~ 
§ ;).o. 

Prupla111:u:fio ~lo rt·su11:11Io m:anifl·s~o 

dos ,·oto:oo - Art. 1~7. 
Pt•ot·lam:u·fio 1H•lo Prt•sidl'ult• flo 1·t·s~21-

1:1clo d:; ,·01:1~fio - ... \ rt. 1 :?I, 1 ." 
Prc·•·nr:;ulor (~1·r:11 tl:a Ht•1uíhli(•n t• rt• 

prt··~~··nt:u.:iio sc)hrt• 1u•rda til' uu1nd;1~h 

. \ l'l. 170. .. -Prnfissõt•s liht•rais ~ ... '\ rt. ~ 1 .", Tf.- '' 
Prot'ii-;sf1t•s t(>(•n i'·o-t·it•uHfit·as .\r-

Li~·n :?í. ~ 1.". lf. 
Prcihi(.•iio aos Bt·1u11:1t~os tlt• t)('rn1~1-

1u•t•t•1•p111 dt• 1•(• - _.,\rt. 1~7. ~ ~-". 

fii:t\'Ul-1~ YllpanúgTafo :~ o.:tr•P1·t·tn;1 

f\

Proihit.•fio da 1•nhlil'.i1t:i10 clt• t'XJ•r•·ssüt·s. 
t•on••t•itos t• flist·nrsoio; - ~\rl. 1 :J. ~ l ." 

7

, a G~l. n "~Y l.' 11~. 

Proihh:i'ío flt• tli:oot•n:o;sfto (H:: yo(nt:i!:n 11<• 
1u·o1u1sit:ão st·n1 l•:trt•t•t•r - ... \ rt. 1 n7 

Proihi•:flo 11t• inst'ri(.'fio t•nt du1Jlit•ai:1 
th• 01·culor l):trn ct hor:t •lo Ex1w-
dit•111t• - _\rt. 7:?, § l ~. 

P1·oihic:fio tlt• rt•11rod11-,.·fio 1lt• •1it•111·so 
no •·l}iúrio do ('011µ,Tt•sso X:u•ion:tl -
..\rt. ~:~. ~ ~.º. 

P1•oihi(•fio tio nsu tlo fnniu - ... \1·t. (i:1 

X\'I: 
Proihit•iío n:t dist•nssão «ll' t>ropo;o.;h...·íl.o 

- .\-rt. 11R. 

P1·ojt•to :11u·o,·:ulo ent st"gntuln dis-
t·ns....:ão - _\ rt. 1 ~'!· ~ ll.º ... 
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Pro.it•lo dt• au1or flp indit•H«'fio - .\r-
ti.~·o !14, ~ 4. 0 •• 

Prcjeto «h• Códiµ,:o, 1u·azo JJ:lrn .,. r<•-
da(:ão final - ..\rt. 1:~7, * ::. 0 

• 

Pro.it.•to dP e1'Í•tlito, :1rt iµ;os tlistiu tos 
1w1·a <-ad:t (•r(•clito - Art. l!i1, § ].". 

JJl'ojt•to «IP (•1·(•dito JH1r:1 a f'fi111:ara dos 
Dt•1n1t:u]os ou tH1r:1 o Sen:ulo, pl't'-
ft.•ri'-1u•in - _-\rt. 1:JS, ~ :?.º. 

Pl'ojt'to dt> t•1·i'dito 1t:1rn o ('onµ;1"t'sso 
-":u·ion:ll, 1u·t•ft:>r.. nt•i:1 - Art. 1 :JS. 

Pro,;t•to dt• t•r(•dito 11:11·:1 os !'<i("l'\'it,•os 
tlns ('fi111ar:1s tlo f'onj.?;rt•sso :\":1t•ional. 
]Jr(•fe1·fnt•in - ..:\ rt. 1:J:--1. § :?.°. 

Proit•to dP Jt•i dt• ini<•i:ath·:i dt• {'omis-
:o;f10 «1n f'ihu:1n1 - ..:\rf !ll, Y. 

Pro.it•to flp lt•i dt• ini<•i:tti\'a d.- U!'JHI-
tnclo - .\rt. !l J, IY. 

Pro.it•to dt• It•g «lt• inieiati\':1 tlo J>r!•-
sidt.•nü• «la Ht•JJf1b1i(•a - . \ rt ~J ~!, fT. 

P1'0.it•to dP lt•i dt• init•i:1th·:1 cio St•11:1:!0 
Pt•th.•nl] - _..\ rt. !) 1, _[. 

Pro.it'to flp lei tlt• inic·i.ati\'H dos Tri-
h1111:1is }i't•de1·:1is - ;\rt. ~J1, rrr. 

Pro.it•1o dt• lt•i flt.• iuiei:1th·:1 d:1 ('fi-
11i:1ra - _.\rt. !11. 

Pro_!t•to dt• lt•i ort,•õ1111t•nti11·ia t• J'(•µ;inH• 
clc• nn.:;ên(•ia - _-\rt. 1-1 fi, ~ 1.0 

• 

Projt•1o dP lt.•i or«,":1nu•ntflri:1 l"!'d{t sn· 
_j(•ito a uor111:ts l'SlJt"f•i:1is «1u:1nto i'1 
n•1:u~iio t• :10 llt•s1:tt11u• (lt• e11H•t11las 
- :\rt. ]'.)'.). 

,,ro.ft•1o dt• h•i 01·«,"a111t•uti1ri:1, Jfft•fp1·fot1-
<·ia t•u1r(• :1s 1,r••••osi«:Õt•s - .-\rt. \:;.~, 

~ 1. 0 
, r rl. 

Pl'o.it'ilo d<• lt•i or«,":110.entúri:t. rt·t1nt·-
ri111t•n1o dt• 11rorroµ,':l«,"iin do iu·:?:r.o 
para 1•:1rt•<•t•r sfihrt• ns t>111t•1uins 
.-\rt. ~J!I, l, h. 

Projl'~o eh• lt•i, uro1>osi«:iio - ..\rt. S~i. 

~ 1 . " 
Pl'ojt•1o tlt• t'ix:t~~ão do Nnh ....;j~lio t• •lt• 

a.i11fl:1 tlt• t•isto tio Prl'Si(h•utt> e do 
\·i<·t•-Prt•sidentt• da Ht•11fl1}1it·.a - ~\l'

ti_g·o l r.í!>. TI. 
Pro.it•to «h• fixat.,•iio do suhsí4lio e (1:1 

n,iuda (lt" f'nsto tios 1nf.'1uhros do Con-
µ;rt•sso 2\i:u:ional - ~-\rt. 1::iD, T. 

Pro,it'to tlt> lPi or«::tnH•ntilri:1 - .\rti· 
,g·o~ :!fl, I t· ·1 ~1. ll P \T. 

Pro.it•1o «lc• or~·:1n1Pnlo, a C:hn:11·a 
:1,e;n:tr(l:n·ú a 1n·oposta - .\ rt. l 31, T 

P1·0.i(•to tlP t:-i·«:nnu•nto. :u•r(os(•iiuo tlt• 
1lt•1•qu-sa na ('0111issiio dl• Fi11=t11(::1:--; 
.\rl. 1 ii2, YT. 

Pro.kto dt• ort,•:t111t•nto, :ult)(:fio 1wln 
('omissiio clP Fin:111t,•:1s «h• )H'OllOSÜI 
- .\rt. 1 iil. \'I. 

~Jro.ft'to tle ort:anu•nto, :1,·uh.;o :\r-
ti.!.!.·n 1 :-J1, "\T. 

Pro.i••to dP 01°\•:tnu•nto, :n·u1~0 t'OUI 
e111('JHlas e )l:lrt•t•t•rt•s _·\t•i:. ! :i1. 
:\:[[. 

P1·0.it.•to dt• 01·t:a111Pnto. c·lassifit.'<H_':1o 
fl:is t•mP1ulas - Art. 131, IX. 

Pro,h•1o clt• ort,•:111u•nto. t•o1uuui<·:1t,•iío dt• 
J't•t•t··himc·nto clt· 1u·1H>S1:1 - _\1·t. J .í 1, 
JT 1. 

Prcjc.•10 dt• ort,•:1111t•nto, c•ont:11.:,·t•111 do 
JJrH:r.o JHlra :1 rl'tl:tt,·iio final ;:.·t·ral ''º pro.i<•to - ~\rt. 1:11. )~YiI1. 

P1·0,it1·to fh• ort,•amt.•nto, ~f<·si~~·na4.ÜO dt> 
l't•l:atort•s p:11 ('i:tis t• µ,·t.•r:tl _\ l'-
ti!.!.·º 1 :J ~. r. 

Pro.it•(o clt• on;amt•n(o, clestaqnt• llt• 
t•nu•nda - .\rt. 1.-l:Í. 

Pro.lt•to dt• or«,"a111t•uto. <1t•,·olut,•fio :'1 
Jlc•s:1 f1:1s t•1uc·1ulas t.•0111 11at•t•t•t•rt•s 
- .\rl. l~>I, X!. 

Pro.it•to (lc• ort,•nmt•·nto, tlisc•Jissii.u daN 
t•11u·ntl:1s do St•nndo - ..\ l '.. f J 1, 111. 

Proit•(o de or(':1n1t•nto, disc•uss1lo 1u1r 
JH.trh•s t• an;•xos - _-\rt. l:il, X\·. 

Projt•to tlt• or"-'arnt•nto, tlis1u·n~a cit• lt•i-
tnr:. tlt' 1•ropost:r - .\rt. 1:-;1. /\·. 

J~rcjt'10 <h• ort;.·nnu•nto, <lis11t.•niro;:1 tlr IPi·· 
turn t• d<' 11uhlit•:tt;fío elas t•1111•11tl:11~ 
do St·natlo - _.\ rt. 13-l-, í. 

1'1·0,it•to tlt· or•:auu•ntu, di:•qJt•nsa «h' 
nH\'H inqu·.-:-;siio dn 1n·o1)os1:1 :ulo-
t:u!:1 JJPl:1 ('orni:.;siio dt• Fin:11u:a., -
.\rt. l:Jl, \'f. · 

ProJl'1o flt• or(.0 H111t•11to. di!'<iJlosit;fi.l• (111<· 
;u1to1·izt·. ou <·on~;i;:.·nt•, dot:1t,•iio ,.ara 

fu11c:iio, on (':I rµ,·o, t.•fp1 i\·o. ou 11fto. 
• 111 st.'·1°\·it.,,•n, on rt·11:1Tti\0 Jít~. niio t•ri:1-
«Jus, :1ntt>~ iorn1t·ntt·, JH•r lt•í - _\ri i-
go J .Js. \'. 

Pro,iPto fh• or~:i111t·nto, dhqJos~t::"io lfllt' 
('Onsi~·1u• ch·s1u•s:1 IJara t•xt•rt•í(•io tn-
'Trso d:1<11H•lt• a «11::t• :1 lt·I \<li rt•µ;t•r 
- .\,-t. 1-t:i. li[ . 

J'n~.it·to tlt• 01·<·Hmt·uto, dispo:.;it:iio tlut· 
df- ao ]H'Odn1o til• i1111•ostos, (a·"as t• 
t1·ih111:1 :111lit•:t«,"fio dif(•rt•nt•• da Jll'!'· 

,·ist:1 t•1n lt•i t11u• os t•riou .\ i·-
t igo HS. Y:J. 

Pro,it"to dt• orc_.•:1111Pnto, tlispo-.:i~ão •1nt• 
nfio t•:dhn t•rn lt•i cio Ol"t_•ana•uio --
.-\ri:. 1·1~. YT. 

Pro.it•to tlt• 01·t,•:111u•u1o, tlisposh:fio tlHt' 
niio t•orrt•s1•ondt• à trihn1a~_:fio "i-
µ;n1tl• - .\rt. 1 l~. II. 

Pro.h•to tlt• ort,·:1111t•nto, dis!IO .... ;<:.ilo tp1t• 
niío inditJllt' t•s1H'<"ifit•a1nt•ntt• o 1ot:.1 
ela l'l'<'t'ita P .\rt. HS, 1. 

P1·0.i(~to eh• on::11nt•1ito. dispn""h:fio flU(' 
tt•nhn o (•nrúü•r fia 1•ro1>o~i<·:lo 11rin-
<'i(laJ - .\rt. 148, r\·. . 

Pl'o.it•to th• orc_.•anu•n1o dis1rihnitão (•UI 
:1\'U]SOS tlas t.'llll".'nd:IS ('0111 rJ:1t·~•f•t•r...; 

- ,\rt. 1c;1 xrr. 
J'ro,it•to d•• or«,":1111t·nto. (li\·isão tl:a Or-

clt•ni do l)ia - .\rt. 1:íl, Y[Tf. 

Pro.it•to tlt• or«,":IH1t•nto t• a,·ulsos. ,-i:..1:t 
- .\ri. J:í~. /\'. 
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J•ro.it-to eh· or~arut·nto, t'Ul{'E!..d.a in:tt"ri-
tiln•I Art. 1·1!1. 

Pro.iPto tlt• ort_:n1nPnto, t•1nt"nd:t <•nn!<iti-
11~í•1a eh• ,·{1ri:1s tHtrtPs, •1ne dP'\.'t•n1 
str r«"diµ;idas eon10 t•nu•1ulas e!istin-
tas - .\rt. 14!1, ITI. 

Pro.iPio tle or~:tnu!uto, P11H•1ul:1 qnt• 
:tunu•nt<". ou rt•dnza. dota<,.•fio flt•sti-
n:uht :10 1):1µ,·nu1t•n10 tlt· ps~ i:1~t~n.dio 

ou ,-:iutn~·Pn1 dt.. naturt·~a 1•t•ssoal 
- .\ri. H!I, TI. 

Projt-1o dt• orç:nuento, <'111t•111l:1 •1nc 
t•rit•, ou sn1•rh11:1. e:trJ,:;o, ou fun<:fi'·). 
ou lht•s nuuHfittnt• :t 110111t•nplat ura -
.\rt. H!I. T. 

Projt•to dt• or~:nu.Pnto, t•111Pnda fJUP não 
indittnP o Podt•r. ~Uinistt..rio~ ou ór-
µ;iio administrnth·o, :1 f!lll" 1•rt•tPn-
da rt'fl~rir-st•, ou a dot:u.•ão (flH" ch·-
1-:t'.it· :1Jtt•·rnr. ou in:-oiituir - ~-\rt. J G~I, 
1\'. 

Pro.h:to dt' or~:anH•nto, Ptnt'!Ula tfllt' 
t n1ns11onh:1 do1a~iio dt• 11'~' 1•:1ra 
out1·0 l'otlt•r. dt' 11111 1•ara outro Jli-
nis1ro. on (>rµ,·iio :uln1inistr:dh·o 
.\rt. J.l!I, V. 

Pro.it•to tlP or(_,':tnH'-nto, t•nu•n1l::1s •~o ~t·

nacfo--:-- .\rt. 1;}4, 
Pro.it•1o tlt• ort.:an1t•uto. enu•1ula 1wla 

ordt•n1 do.~ notut•s 1•:1rl:1tu{•nt:irt•s dos 
nu1nrt•s - .\rt. J:"íl, IX. 

l'rujt•to eh• orçanu•nto. t•nt·amiuhan1<•n-
to clt• Yot:1t_:fio da t'-lllt'Uda - .:\ t·· 
ti.~·o 1i>l. XYT. 

Jlru,it-to (lt• or(_,':1111ento, t·nNl111inha-
nlt'nto •h• ,·otn~:fio JH'lo rt•lato1· llo 
1~ro.i(•(o st•1u 1•nrc.•c.•t•r .·\ rt. 1;11. 
XI\". 

J>rnjt•to dt• or~·auu..nto t•1u•:1111inha-
nH•n1o inu••lia 1o d:ls t•nu.. nt!:!~ 1(0 SP-
nado it ('ou1issiio lll• Fh,au<::1s 
.·\ rt. 1;; .t, T. 

ProJ,•1 n ti.- or~H ntt•nto. fitn 1io s~·

µ;nndo 111fts d:i st.•ssfio lt·J,:;isla1 h·a 
Art.IG1,T. 

J>rn.i•·to d<" or~:1111c.•nto, fonnul:u:::lo 
"\rt.-1'11. lf. 

l'1·ojt•1o dt• or~·:11ut•nto fornqr~:ulo tH'la 
('omissiio tle l<'iua1if,.'a""; - .\: t. 1;,1. \~ 

Pro.kto •h• Ort_::1111t•ntu (~t·r::d da ( niiío 
- Arl. 1·17. 

Pro.it'to dP or~:11u<·n1o, irn11ress:"io 
.\rt. l;; J, VI. 

Pro.it•to d<.. or~:tmt•nto i•h·~n!'oõÜH ua 
01flt•ru do Dia - ..\!'t, i;·)1, XI!f. 

Proj<•to tit• or(_,':t111t•11to, i1u·lnsf!on t•n1 
Ordt•n1 do Di:t 1a:tl'a rt'''<·hiHtt•n~o flt• 
t•u!t'nd.as - .\ rt. 131. YI 1. 

Projt•to tlt• On::11nt•nto, int·l:.--.ão •·rn 
Ordt•1u do Uia dt• 1.:1rt•t•t.•r - .\ rt. ! ~11, 
XIV. 

Pro.iP1o tlt• 01°<,.•:111u•nto. ~nl'lnsfío <·u1 
1-·t·J.n11ul:1 JH•rt<• da Ordt•111 do Ui:1 -
.·\rt. 1GI, \"IH. 

lOS -

Prn}.t•to flp or~anh•nto, inh·rstif'io i•aru 
:1 inelnsiio t .. tu Ortle111 do ])ia - Ar-
tigo 1"1, XTIT. 

Projt•to de or~:1n1t•nto, 111atéria urgeutf• 
P rt•t•tnso contra a in('lusiio de l"n1en-
da ou Jt:trte dela - Art. 150, § 2. 0 

• 

Pro.it•·1o f1P or(_,'n1ut•nto, ~'Uiuistérios --
.\rt. 1-l-í, THlr:'1.e:rafo único. 

J>ro.icto 1h• or•.:nnH'nto, niio llit eon .. 
t•e·ssào dt• ,·ista do 1•rojeto, on dn!>.-
suas e•n1t•nd:1s - .A1·t. ·152, IV. 

Pra.iP1o dP or(_,':t111Pnto, uorl1u1s 1.:1ra a 
Plabora~·.fío - .:\rt. 1~7. 

ProJt•(o 1h• nrt:anu..nto, nfnnero •h• ora-
dort•:-o snhr~ :1s PIUl"llf1:tN do Sl•n:ulo 
- Ai t. 154, 1L 

ProjPto dp or~·antt'nto, o •Jnt• uê1e não 
JHuh•1·ú 1'i;.:;11r:1r -- .\ rt. J 4S. 

ProJP1o th.. ort•:1111t•111o, 61•µ;-fios 1in ~1're
~idi'-n<'ia da Ht·1•úbJit·a - A!·1_. 147, 
11ar:·q..:.Tafo úni(·o. 

Prc.iPio •~<· ort::1n1t•nto., 1u1rf"c.•Pr s•âhrt• 
~ls ("lllt.>nt1:1:-o - Art. 151, .X. 

Proj1Pto tlP or~·:111H•nto, 1•:trl"('t'r \'<"rhal 
sfihrt• as C"nu•ndas do ~t"naflo -- Ar-
1 i.1..:·n 1 ;-,:!, J r. 

Pro.i(•to 'lt• ol'f,1 :1n1t•nto, 1untes on ane-
-~os rc•ntt•1idos :10 S(•J1:1clo - Art. lfil, 
XVII. 

Projl•to tlt• or(_,':tn1Puto, Podt•1• ~xti

('Uth·o Art. 147, parúgrafo único. 
Pn~jt•to dt• ort.•auu•nto, 1•r:1zo ,Jara :'I 

foruanlat_:iio - _-\rt. ]51, II. 
ProjPto d<• or~::1111ento, 1•razo 1.:11·:1 a 

rt•da~ão :fin:il gt..1·:1l Art. i;;1, 
XYlll. 

Projt•to d<• ort::1ntt•nto, 1•r:u:o )t:tra o 
t•1u·:1111iuh:11nt>nto dt> Yot:u•fto •lt.. 
c.·111t•nd:1 - .\rt. 151, XVI .. 

Projt•to th• or~:uut•nto, J)r:tzo }Hll'a o 
11art'(•t•r sfi.hrt• as Pllll"tulas - Arti-
go 151. X. 

Prn.ielo dt· or~::111H•11to, 1n·:1zo 1>ara os 
or:ulort~s sôhre ._.. nu•udas do St•tutdo 
- ..\rl. 1:i+, T!T. 

Prn.it'(o dt· or~·:111u•nto, PrPsit1ê1u•ia cln 
Ht· t)f1hlit•a .\ rt. J -17, parúgrafo 
l1ni<·o. 

Jl"nr,it·to flt• or~·anu•nto. 11ro1tosia in1~ 

JJrr s.~:1 .·\ rt. J ;-) 1, JY. 
.Pro.it•to flp Ol't;,':tlUl'llÍO, JU'Ol'l'O.~~:nçiiio •l~· 

1•r:t;,;o 1u1ra JHlr<•t•t•r ,..;·iJhrt• =-~ t·1neu-
das - .-\rts. J;J:: e _J_G7, X. 

Pro.it•1o f1t.. or(::t111t"n(o. iu·o1·rog~1~flo 

f11• ])r:tzo )H1ra ))ar••c•t-r -- .1\rt. 15J. 

J•rojt•to tlt• ort_:an1t•nto, 1•11hli«;1~:1o -
.\rt. 1;,1, Y. 

P1·oj.. 10 flp or~auH~nto, puhHc•a,:ão dni-; 
t•1n<•1ul:1s - A1·t. 151, 1.\.'. 

J'ro.it•to de ort_:anu•u.to, 1u1hH«•:H:iio d:1s 
t•1nPncl:1s JH•r ordP1n :.lf•lhl•tic•a tlo~ 

J·~si:ulos - .·\rt. .i..>J, r:·: . 
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Pro.feto dt• or(."a1nt•nto, 1n1hlit•at_..•ão dt• 
t~1ne1ulas e uareceres - Art. 151, 
XII. 

Projeto de or<.::nnento, 1n11Jlica~·üo do 
1u1re(_'er e.la Contissão de Financ:as 
- Art. 151, VI. 

l 1 rojeto t:f(" or<.:anu•nto, "•1uorun1º JHlro:t 
a ,·uta<.:iio de re•111t•rin1ento d~ JH"Or-
l'OJ?;n<.:iio de IJrazo i•ara 1.:1rcct•r sô-
brc enu•1ula - Art. 153. 

J 1 ro.ieto •le or~:nnento, rPcebitueuto dt• 
••nu•1u1"s - Art. 151, VII. 

Projeto •lc or<.::nneuto, ret•ehintt•n.to c)p 
11rojeto - Art. 151, III. · 

Projeto de orç:nnento, recurso t•ontra 
.a exclusiio de 1natéria i11.ad1uis!ií\.·el 
- Art. 150, § 2.". 

Projeto de orc,:an1ento, recurso sõbre 
des1Hteho r(•I.uti,·o a destaque de 
t•n1e1uln - ...i\.._rt. 155, § 1. 0 .. 

Pro.i<"to de orc,:n1ne11to, redn(."iio final 
1rnreiais - Art. 151, XVII. 

Jlro,it•to de or<.:an1e11to, red:u:ões finais 
1iarcinis - Art. 151, XVII. 

J 1 ro.ieto de ort;a111ento, relatores 1n1r-
t•iais - Art. 152, I. 

Projeto de orçan1ento, relator µ;t•rnl 
Art. 152, I. 

Projeto de orc,:n1neuto, re1nessa a 1Ut~!-.a 

do forn111hulo uela Co•uissüo dt-
Filunu:as - Art. 151, V. 

Projl"to de or~anu."nto, re1nessa :uo Se-
nado - Art. 151, XVII. 

Pro.1eto dt• or~an1ento, rt•11u•ssa 1l:t 
1•ro1>ostn à Co1nissiio de Fhutnç:ts 
Art. 151, IV. 

Projeto •le <~r~an1ento, re1nes-ca •las 
e1nendas à. Con1issão flt• Fina1u:as 

- Art. 151, X. 
Projeto de or<.:n1uento, re«111<"l'Í!neuto 

de i•rorrogn-:ão •le 1>razo JHtro:t J)n-
r<•cer - Art. 153. 

Projeto •le orçn1ne11to, reuniüo dt." 
en1eudns co1n o 1uesn10 fhn - Ar-
tigo 152, V. 

Projeto de orc,:a111e11to, tr:nuitaçíio na 
Con1issíto de Finanças - ..'.\rt. 152. 

PTojeto •le or-::nueuto, ulthnnçiio da 
,·ot:i\'iiO - Art. 156. 

Pro.ieto •Ir. or~anu•uto, ultitnnçiio da 
,·otaçfio de 1•arte, ou anexos .Ar-
tigo 151, XVII. 

Projeto de or-;:nuento, ,·ista d~ 1u1· 
r••c••r - Art. 152, IV. 

.Projeto de or«::unt•nto, ,·otaçiio dns 
emendu" - Art. 154, IV. 

Pro,ieto df" resoluçiio du Cfi1nara dos 
De1n1t:ulos, ureferência - Art. 1!1i'!,* 2. o. 

Pro.ieto lle resolu(."iio da Co111isNíio de 
Inquérito - Art. 47, § 5.o. 

Projeto d<" resolu~üo, 111at(~ria :ul-
111inistrathrn - Art. 92 

J•ro.iPto dt• rP .... ohu:ão, 1natt~ria 1•olí-
tfr•a - Art. :1:!. 

Pro.ieto dt• resoln(."í\o 1.:1ra a t•rinção 
de Con1issão de l1u1u:érito -- ..Ar-
tigo !1~, IY. 

Pro.ieto dt• rt.~sohu:iio 1•ara a t•1·ia<.:iio 
dt• ('ontissiio Es1•ecinl - Art. ~'~. 
IV. 

Projt•to dt" 'J't•solu(."ii.o IHlr:t :t. eri;u:ão 
dt.• Co1nissiío lUista - .Art. ~2, JV. 

Projt•to de rt•solut_:fi.o JJ:tra assunto 
dt.- t•••ouoniia intt.•rna •la ('fintara 
Art. :1~. V. 

Pro.iPto tlt• I'Psoht(."fio, J•roJHJsit:ão  
Art. 8::>, § 1.0 •  

Pro.it•to dt"' resoln(."iio sfihrt• iu.•rda de 
ni=uulnto - Art. 170, * :L0 

• 

Pro.i("to, di!"ilt•nssão - Art. 10!). 
ProJ<•to do Senado não t.~1ueud:ulo (!. 

dis1u•nsado dt• rt•dn~ão final - Ar-
tiµ:o ]:~7. ~ 2.". 

Projeto do ~t.·uado. Yot.at:fio •lt.- snhs-
tituth·o 111a Cfi1nara - Art. l!t:?. 

Projeto tia Cíhnaru e suhstituth·o do 
Senado, 1•nbli<•:tt_..•fio - Art. 1:12. § 2. 0 • 

P1•ojt.•to e1neud:ulo en1 seJ,?;untln dis-
t•nssiio ,·ai its Co111issõt.•s - ~\rti

go 124, § 6.''. 
Projeto t•n,·iado it 1•ro11111I~·a<."i'i.o  

Art. ~Jl, § 2.", TI.  
Projeto <"n'·iado à redn~iio 1·inal 

Art. 124. § G. 0 • 

Pro.leto, 1•r:u:o 1u1ra a dist•ussiio 
Art. 122. 

P1•ojPto, 1>rhueira tlist•nssiio Ar-
tigo 109, § 1.0 

• 

Projeto que eu,·oh·e lJ<"'nefícios t"SIH~

ciais a dl"ter111inada t•iassp ou 1!,"rn:.•o 
- Art. 129, 1rnr:'tgrafo único, TI. 

Projeto - Art,s. !lO a f):J. 
Pro.ietos lle t•r(•1litos - Art. 161. 
Pro.ir.,tos de er(••lito t•111 rt•J?:i1ue de ur-

gência - Art. 1 ü6. 
Projetos de ('r(•dito, 111on1e11"to da 

tH'A":tniza~iio 1•ela Co1uissão dP Fi-
1un1t;ns - Art. 161. 

Pro.letos de t•r(•«litos su1>le1nent.are~ 

1u1ssado o rt.•st>t."t•th·o exerch•io 
Art. lül. § 4. 0 

• 

Projetos de lei, t•att~g·orias - Art.. ~1. 

§ 1.º. 
Projetos •le lei co111 a san~iio (lo Pre-

siflente da U.t•1•í1blit•a Art. Dl, 
§ 1.º, I. 

Pro_ieto de lei. ou de - rt.-solu<,:fid, fnn-
~·iio l<'gislativa - Art. !10. 

Pro.l<•tos de leis 1•eriódit.•as e 1lt• t"rt."--
ditos - Arts. 147 a 161. 

Pro,ietos dp ll"is 1H.•riódit.•:u"' e1n rt.•ghue 
dt• urgÍ"'ncin - Art. 14G. 

Projetos •lt• lei se1n a snn<.:ão do Prt.•-
sidente da Ue1•í1hliea Art. ~ 1, 
§ i.o, II. 
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Pro11osi(:ãn t•1u st·g.·unda di:-.t·u~sfio st•1n 
t•n1t·1ulns. ..-1u•e-rr:1111t•nto tl:t di ...;t•ns-
sfio - ..\rt. 115. 

Prt:J)O~·i\•iio. dist•ussiio sfihre st•n t•on-
junto - _-\rt. 112. 

Pro11osi~iio t•Yidc.·ntt.'111t•nü• ineons1 itu-
c·ionc1I - _\rt. S5, § :.Lº. 

Pro1•0Si<:iio 1'nn•lanu•111:1(_'fto IHll' t•st•ri-
to - .:\rt. ~;;, * 7.". 

Pnq•osi<:íl o, fund:111u•JI í:u.:fio or:1 I  
_\rt. 80. ~ 7. 11 •  

l'!'HiH•SÍ<:iio int•onstitueioual, clist•usl'Ofio 
11r<·,·ia - Art. l 1 ll. 

1'ro1H1sic;ílo int•onstitul'ional .--\rti-
go .Si"i, * 4.°. 

Pro1utsi~iio, ilulicn~·fio - Art. s;,, ~ 1. 0 
• 

Pro1u•si~:ão, .i11nt:1da d;1 justHit0 :1(_'iio 
oral no res1•eetiYo prflt"l'SSO - _-\r-

ti."o S~, § l.". 
_Pru11osic:ão n:t Ordt•nt tfo ])ia, 1-"<'tlllt'"· 

rinH•nto dl' disJ)l'usa dt• iuterstit•io 
11ara inelnsiio - _--\.rt. ~9, JT, a. 

Pro1u•si(_'ÜO ot't•·rl"t•ida i>t·l~• Podt•r Ext•-
(•uth·o. ou J•l'lo Poder .Judit•i{n·io, 
:1r,1nh·:1nu•nlo - Art. 87. 

Fro1utsi~iio\ o tpH• (o - Ar!_ ~5. 
Pnq•osi~fio, JH1re<·er - Art. S:>, J. 0 • 

Pro1ut:-;:i~íto 1•rt•.huli<·:ul:t _\ rt. ] ;,, 
~ 1.0 , JT,' g;. 

Pro1•osi\•iiu, iu·o.it•to 1h• ll'i - Art. S5, 
~ I .º. 

Pr'o1tosic:fto. 1n·ojt'to d<"' I't·~olu~.:fto  
.-\rt. 80. ~ 1 "  

l 1 r1~1•osi<.:fio rt•t•t•bi,ln 1•or Co111isNiio  
_\rt. :3!1, * 2. 0  

• 

Fr111rnsi\•iio, rt•fhl\'Ílo - _-\rt. 8;), ~ 2.n. 
Prt:·J•osic_:ii o. rt•c(lH' rhucnto Art. R5, 

~ l.". 
Pro1u•sic_:iío. rt•t(UPrlluento tlt• iuelusfto 

t'1u Ort1P111 do ])ia - A rt. ~16, XT [. 
Pro1•osi<.•iío, r1•1111t"rinu•nto dt• re·tir:ula 

tla Ordt•1n do Dia - A rt. !)~I, ~ ] ·ºi 
II,,.. 

Pro1u•sic;iio, 1't"tir:u1n - _-\rt. 86. 
Prcqursic;iio st•nt en1t•ntla, ,·otn<:iio ilue-

di;1ta ••J•Ús o t'1u•t•rra111t"n1o tla dis-
(•ussiío - Art. l 2;), § 5. 0 • 

Pro\HlNiçfio ~fihrP st•I"Yit_:o da St•c•1°t•:-
tari:1 ou sôht't• o st•u. 1•t•sso;d - _-\r-
t iµ;o J82. ~ 1. 0 

• 

11 l'O)JOSÍ'.,"Íl0 - _--\ rts. 85 a ] 07. 
J'ro1•osi(•Ül's nnt•:x:ulas t•on1 JHtrt•••er 

(•ontrítrio a tôdas - Art. 105, * 5. 0
• 

l'r111u1sic_:Üt"s ele lt•1:;islaturn :1111.t•rior 
- .\rt. 113. 

J'ro11osit:õt's 1lt• inat(ori:1s nnilloµ;as, 
:t1u•x:1\'fio - ..:\rt. lüj, * 5. 0 

• 

Pro1•osi~:ttt•s,. 1lis1u•si<:õt•s µ;t•rais  
_.\rls. 8;) a s:1.  

Pro1HtSÍ(_'Üt• sdo St•1i:ulo, trélns••ri<:iio dP 
1fiSIHJSith"ON h•j:;:IÍS - _-\ rt. S;), § ::Í. 0 • 

Proposit.•ÜP~ ••111 antla111(•11to nas t'o111is-
:-.·õt•s, in1"orn1••t..•fit'N a t"las rt•ft•rt•n-
lt•s - _Art. -!5. 

Pro1rnsi<.:c1t•s i1HH0 t•itúycis 1u•la )lt•sa 
..Art. 8:J, ~ ::.u. 

P1·ovosii;õt•s 1u·1ulrntt.•s dt• J•arPct•r 
.-\rt" . .>;;, xvnr. 

ProJHlio.::ie,•fi(•s JHlllt'1·ão ('OJlSÍ~'.tir ('Ili 

_-\rt. s:>. ~ 1.". 
Pro1•osi\'Üt•s, 11rnt«1c·olo - Art. S5, * ~-º· 

Pro1•osit'õt•s ••t1t' tiYera1n a1ulantt•nto 
ua Co;nisio;fio - _.\1 t. ;);), X\TTII. 

Pr·u1u:·:O.:i\'Õt•s, J't'( 0 olh iJnPnto. µ;uarda 
(• éllHTSl'llÍ:l(_'iÍO - ..\rt. 17. r r. 

Pro 1•o~it:fit•s. ,·oül c•111 st•var:ulo - .-\ r-
t iµ:o :\!l, Y. 

Provo~.1:1 ela ]lt•sn :1 Cft111ara sfihr1• -d·i.>s-
1u•s:1 - _-\rl. 1s:~. 

Pro11osta clt' Or\'an1e11to - .·\rts. :?!i, 
J e• 1 .í, Tf v V . 

Pro1lo~t:t dt• Ol'\'<llnt•1d o tio Podl'r l·~xt•
entiYo. a ('fuuara aµ,·uartlarit - .\r-
t i;..:o 1 ii1, 1. 

P1·01•osta dt• or(•anu•nto in11tr<.'ssa 
.. \ rt. 1 ;; 1, 1\'. 

Pro1u:.sta dt• or~n1ut•nto, nfio rt•••t•bi-
ntt·nto - _-\.rt. ] 31, IT. 

Pro1•os1:1, ~·nu•nda àt ('oustitni\'ÜO -
_-\ 1·t. 1 fi :! . 

J 1 ro-rroµ;:thilitl:ule do tt•n11•0 tla st•ssiio 
- .\rt. !i7. 

PrnrroJ!;:1c;fio tl:1 sPssfio, intt•rr111u•.•iio (lo 
orac1nr JHlr:1 n ,·otac:fio do 1°t•t1nt•ri-
Jlll'Ufo - _-\ rt. 1 :20, \.,.T. 

Prorro1:;a~íl.o 1la st•ssfio 1.:1r:1 Ynf:u,:ão, 
rt•,111t•1·in1t•nto - ..:\.rt. ~1!:·, Ir, t•. 

Prorroµ.·:1c:iio da st•ssiio, rP1111erinu•nto 
- _.\rt. 9!1, l, '" 

Pror1·oµ;n,.:íio tlt• 1•razo JHll'a 1t:1rt•t•t•r i1s 
t•uu~ndas it 1•ro1rnsi~·fio séihrt' a 1•rt•s-
1:11:fio de t•ontns do PrPsitlt>utt• fla 
llt•t•úl•lit•a - _.\ rt. 158. ~ G. 0 

• 

Pro1·rog:.u,:iio tlo 11rnzo 11:1ra 1•aret•er sc1-
brt• ;1s enu•1ul:1s ao 1•rojt•to dt' or-
r:11nento - Art. 151, X. e 1;):1. 

Prorroµ;ac;fio dt• 11ra;,;o vrt•Yisto uara 
as Conlissüt•s - _-\rt. 41. 

Pro1Toµ,·:1(_'ão de sPssfio. t"n<•<•rrn111t•ut0-
tlc• 11ist•ussfio - _-\rt. (-)7, ~ 5. 0 

• 

Prol"roJ:;:u•fi.o f1;:t st'ssão 11ara Yolac:ão 
- _.\.rt... GI, ~ 3.°. 

ProrroJ!;:t\'iiO dt• st•ssiío, 1n·:1zo 1n·t•fi-
:x:ulo - Art. ti7, * 1.n. 

Prorroµ;:u,:iio tla st•ssiio. rt•st ri\'ÍlO 
_\rt. (i/, ~ 3.". 

Prorrot..?.·n1·iio tlél st•.ssiic1, tt•r111ina~ílo tla 
ora~iio -_ ),rt. fii, § :í. 0 • 

Prnrroµ;:t(_'ão da st•ssiio, ulthu:t\'iio da 
Yot:u:iio - _\rt. G7. * :J.". 

Pro1·roµ;nt,:fi.o tla s~·ssflo 1u1rn ex1•1i,•a-
\'fiO 1wssoal - .\ rt. G7, ~ :!.". 
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J>rorrc·:.:;:u:iio dt• 1t•1111Jo IH•ra o Jljuis-
tro })rt•sente à Cihnara, ou i1 {,'01nis-
~ão JJrestar infor1uações - Art. 170, 
§ 2.º. 

Pror1·og·:1çiio do JJrazo da st..•ssiío -
Art. 67. 

Prorro~·a~fio do 1>rnzo ]Htrn Dt•1n1t:1t10 
tlis,•utir l'lll f.'un1issfio - Art. -!:..:, 
§ 1.º. 

Prorrog·a~·ií.o do pr:1zo J)ara diseussiio 
- .A.rt. l 22, * -1.0. 

Prorroµ;açfio do JJrnzo Jt:trn a :a1•rt•st•11-
taf!Ü.O tlt" 1u1rt•t•er, rt•f1nerinu•nto -
Ar!:. 99, § 1.0 , II, f. 

Prorroga"-•fio tlo 1>rnzo ]Htra n ]trt..s-
taçfi.o de int'ornu1çíto à Ciin~1r:1 -
Art. 97, § 7. 0 • 

Prorroga~·fio 110 ]Jrazo ]Htra Pl:thora-
~fio de retlnc..•fio fhu1I - ..A.rt. 1:J7, 
~ 3.º. 

Prorroga~fio do ]Jrnzo ]Htrn ]Jart•<"t•r 
às en1cndas ao 1•rojeto tlt• lei or-
~::unent{tria, rt•c11::.erhnento - .Arti-
go 99, I, 11. 

Prorrogação tlo urazo ]Htra JHH'Pt•er 
de Co111is~dio EsJJl"t."ial - ~.\rt. 107. 
§ 1.º. 

Prorrog;:tçfio tlo ]Jrazo ]Htra 1•nret•er 
sôbrt• e111P1ulns e111 st•gunda tlis-
cussão - Art. 1] 5. 

Prorrogaçfio do ten11Jo rPst•r,·atlo a 
J.Uinistro ]Jnra infornu1"-•ões orais 
Art. 176, § 2. 0 • 

Prorroga~íto ent dôbro do ]Jrazo de 
lliscussfto - Art. 122, § G.º. 

Prosseguiinento tln discussão, re•tut•-
rhuento dt" ]Jrurroµ.·:açiío de sessfio 
- Art. 99, J, t•. 

Prosseguhnento da ,·ot:a~fio na sessfao 
seguinte - Art. 125 1 § 7. 0 • 

Prosegui1neuto tlo clist•urso tlo or:t-
dor da J1orn do liix1Jt"dit•nte - Ar-
tigo 72, § 11. 

Prossl"guhnen1o na ,·erifi<':t<.:ão tl:t 
Yota<.:ií.o - Art. 127, § :L 0 

• 

J>rott•sto contrn tlt•1nissfio ]Jresitlen-
t•i:aI ein qut•stfio tlc ortle111 - Ar-
tigo 80, § :J. 0 • 

Protocolo •l:ts 1>ro1•osi"-•õt.•s - Art. Si>, 
§ 9.º. 

Prorrogn<.:iío do )Jrazo ]>Urn a rt•1uessa 
flc ]Jrojetos à ,·otaçiio, ou à 1•ron111I-
gaçíoo - Art. 91, § 2. 0 • 

Pro,·idê1u•ia obJt•th·:uln e1n 1>rOJH>si-
çíoo - Art. 85, § 3. 0 , V. 

l">rtn·idêncins 1u1rn a instalat.:ii.o tlc• apa-
1·elb:age111 JHtrn yotn~ii.o auton1(1tit•a 
- Art. 185. 

Proyoca<.:íto flp D~·1u1ta1lo 1>ara ucrtln 
de ni:nulato - Art. 170. 

Publien(.'iio tle ata - Art. 83. 

Pnhlie:tçfio da rl"laçiio dos 1le1Juüulos 
fJne ,·otaran1 en1 ,·erificaçiic; tle ,-o-
t:u:íoo --Art. 128, § 7.''. 
or~nn1cnto - Art. 151, IX. 

Pnhli«açfio das e1nt•111lns a JJrojeto de 
nr~a111e11to - Art. Hil, IX. 

Puhlic•açfio das t•1nP11tlns e dos 11edi-
dos tle in1'.oruan~iio reltivos à )'"..Testa-. 
~iio tlt• c-ontas J>t"lo Presitlentê da 
Ut•ufrblil'a - Art. 158, § ~.º. 

Puhlit·a~iio tlas ll!XJJOsições orais nas 
Co111issõt.•s - A t·t. 4:~. § 2. 0 • 

PuhliC':tçfio das infor111açõt.•s ofit.•iais 
en1 resu1110 - .A.rts, ] 8, § 1. 0 , V, e 
t• 83, § 6. 0 • 

PubJie:u.:fi.o das ]J«ç:as do 1>rocesSo"" de 
JJrt•sütçfio tle «ontns do Prt•sidente 
1la He11frhlica - Art. 158. 

J''ublh·n~:iio tlas 1>rOJJOsições t.•11• ::n·ul-
sos - Art. sn. 

Puhlit•nçfio tle a1Htrtes - Art. 121 § 4. 0 
• 

PuJJlif•nt.•fio flt'" ata tlt.• Con1issfi.o - A.. r-
tigu 55, XIV. 

PulJlicaçiio tle a't"ulso da 1>ro11osiçfio, 
st•u eontefulo - Art. 89, parágrafo 
único. 

Puhlh•açfio tle eo11111nh•nçfio est.•rita -
PulJlic•açiio de tlt•s1i:1ebo tlo Presidente 

e111 rt•queriu1euto est•rito - Ar-
t.ig·o 97. 

PnJJiica~·fio tle 11isl'urso escrito - Ar-
tigo 83, § 3.0 • 

PulJlh•at:iio tle tliscurso~"' Jitlo - Ar-
tigo 83, § 3.0 • 

Puhlil'nçfio tle en1e11da i1 Constituição 
- Art. 162, § l.''. 

Publh•:u.:fio tle 1...•nu•1uln à retlnçiio final 
- Art. 137. § 7. 0 • 

Pul>lit•açfio 1lt• e111e1ul:as à 1>ro1Josi•:fio 
t•111 reg;iJne de urµ;êneia - Art. 144. 

Publien~fio de t•1nentl.ns e dos pareee-
res elo t•rojeto tle orçun1ento - Ar-
tig·o 151, XII. 

PulJliea~iio tle e:XJJOSi\•õt•s t."scrit.ns nas 
Ccnnissões - A_rt. 4-3, § 2.0 • 

Publi~açiio (]e ex1>ressõe!i4, conceitos 
e dis••ursos infringentes tlas nor-
1n:1s rt•gi111entnis - Art. 15, § 1.0 , 

Y, a. 69, XTI a XV e 118. 

Puhli<'açii.o tlt" infor1n.n~ões t" tlo-
f"t1111entos, de c:ar{1ter rPser,'atlo -
Art. 83, § 7. 0 • 

Pul1liea"-•iio de infornut~ões <" tlot.•1nue11-
tos uii.o ofieiais - Art. l!:i,-· § 1. 0 , ,r, 
lJ 0 83, § 5. 0 • 

Public•a(•fio tlt• i11for111a~i'iPs solieit::ul:ts 
na atn - Art. S:l, § 6. 0 • 

Publicaeiio tlt." 111atl•ria urgt•nte Ar-
tigos -37, § 3.0 e 143, § 3.0 • 

Publie:açfio de- p:aJJéis não litlos Ar-
tigo 7:!, ~ 5. 0 • 

http:t."scrit.ns
http:t�1nentl.ns
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Pub1i<'n~ü.o lle uro1>osiçilo e1n 1>are-
cer - Art. 111. 

Publicnçiío de rednçiío final - Ar-
tigo 137, § 4. 0 • 

Publicaçiío de relatõrlo tlo Presidente 
dn Comis,.iío de Finanças - Art. 156, 
§ 1.º. 

Publicnçiío de proposlçiío - Art. 89. 
Publicn~ilo de :i-equerhnento de adia-

inento tle tliscussõ.o recusntln IJClo 
Presltlente - Art. 122, § 2. 0 • 

PnhJien~i\o de requerimento recusado 
de atlin1nento tle votn«;fio Ar-
tigo 136, parágrafo único. 

Pnblica~íio tle 1n1bstituti,ro tlo Senado 
a 11rojeto da Clhnura - Art. 132, 
§ 2.º. 

Publicidiule tio ex1>ediente hui e1te11-
denten1ente de .leitura - Art. 71, 
§ 4.•. 

Publil'açiío tllárin da relação tios ora-
dores tio Expetliente - Art. 72, § 12. 

Publit·a~iio tio 1>arecer tia Con1iMsi\o de 
Finanças sôbre o 1n'ojeto de or~a
nu•nto - Art:-151, VI. 

Pnblicn~üo tio parecer tia ConiisNilo de 
to1nadns de Contas sôltr'!_ ns contas 
tio Presitlente da República - Ar-
tigo 158, § 4. 0 • 

Pnltlicn~ilo tio parecer sôltre autli~ncia 
do Conselho Nacional tle E'conon1in 
- Art. 98, § 4. 0 • 

Pnblica~iio do parecer sôbre en1endn 
it Constituição - Art. 162, § 4. 0 • 

-Pub]ica~íio tio parecer sôbre 111otlifi-
<"n«_:iio tio Reghnento Interno .....\.r-
tigo 164, § 2. 0 • 

Puhlil'a~iio tio recurso contra a ex-
(•]usiio de 1natéria tio 1•rojeto tle or-
~·an1ento - Art. 150, § 2. 0 • 

"Pub1ic·n~iio dos dias tle renniiio das  
('omissiít•s - Art. 55, I.  

Pnhli~a~iio dos discursos 1>roferi•los 
durante a sessão - Art. 8~~. § 2. 0 • 

Pnbli••a-;.-ão e111 avulso do 1>r0Jeto tle  
or(,'amcnto - Art. 156.  

Pnhlh•a(.'iio e111 a·vu.Iso •los ttrojetos  
Art. n, § 1. 0 , III.  

jluh1it•n4;,•iio no "Diário do Congresso 
Na<"ionaP' tloS itrojetos e111 co1uli-
~:ões de serent incluttlos na Orde111 
do Dln - Art. 109, § 1.0 • 

Pnb1icn~iio oltrigntôria tlns ntns dns  
reuniões das Co111issões - Art. 61.  

Pnhlh·n~no. re•111isi~fio - Art. B6. X. 
Pnblicitlncle dn sessiio secreta - Ar-

tigo 79, § 8. 0 • 

Pnltlieidnde dns nor111ns de requeri-
1nt•ntos de sessão secreta - Art. 79, 
§ 10. 

J'uhlicaçi\o - Art. 15, V e letras. 

Publi<"n(.'ões e ntribui~ões <lo Presi-
dente - A rt. 15, § 1.0 • 

Puni~ü.o tios eul1uulos 1•or faltas uns 
contas do Presidente da Re1tí1b1icn 
- Art. 158, § 9. 0 • 

Q 

Quarta 1>artt• da sessão - Art. G3, 
parágrafo único, e. 

Quarto Secret{trio, atril•ni~ões - Ar-
tigo 19. 

Questão tle ordc1n à hora do exue-
diente - Art. 80, § 1.0 • 

Questão tle ortlem à Ordem tlo Diu 
- Art. 80, § 1.0 • 

Questão de orde111 co1n lnterr111J4;."Üo 
tlo orador na tribuna Art. 80, 
§ 50. 

Q.uestiio de ordeni. dt"<"isíto A.r-
tigo 15, § 1. 0 , I, g. 

Questão de orde1u e a1u1rte Ar-
tigo 121, § 2. 0 , V. 

Questão de orde1n e autor tia 1tro1•0-
"'ição - Art. 80, § 2. 0 • 

Q.uestão tle ortlen1 e e11cn1ni11hnn1ento 
da votnção - Art. 134, § 2. 0 • 

Q.u.estiio de orde111 e ex1tlicn~iio }JPs-
sonl - Art. 80, § 3.0 • 

Questão de orde111 e111 Co1nissilo 
Art. 46. 

Questão dl" ortlent e re!lnçiio final 
Art. 80, § 2. 0 • 

Questão de orde111 e relator tias itro-
posições - Art. 80, § 2.0 • 

Questão de ortlent e retiratla da tri-
buna - Art. 80, § 4. 0 • 

Questiio dt• orde111 no 1110111eHto da 
Yotnçi\o - Art. 80, § 2. 0 • 

Q.uestíl.o for11111huln e111 audiência tle 
Comissiío - Art. 49, § 2. 0 • 

Questões <le ortle111 - Art. 70, rv·, 
80 e 81. 

Questões tle ortle1n à Or•le111 do Din 
- Art. 75, parágrafo único. 

Questões de orden1, as suas nor111ns 
aplicn111-se às recla111a~ões - Ar-
tigo 85 1 ~ 2. 0 • 

Questões dt" orde111. fJulice re111issi''º 
- Art. 81. 

Qu..estões de Ort1t•111 na Contissi\o -
Art. 55, XVII. 

Questões de or•lenti,· resolu~íto con••lu-
siva - Art. 80, § 3.0 • 

Quo<"iente finnl }Jnrn a orgnniza4;,•ilo 
das Co111issões Per111nnente - Ar-
tigos 9. 0 , § 3.0 , 13, § 6. 0 , 26, ~§ 5. 0 

e 29. 
''Quoru•n" nns turtuas da Co111issiio 

de Finanças - Art. 26, § 6.0 • 
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"Uuoruu1"' )Htra a abt•rtura •l:t sessão 
- Arts. 2. 0 , § 5·;<> e 71, §§ 2.0 e 4. 0 • 

"Quorun1" unra a n11ro,·açfio •le a·tos 
de Comissão - Art. 38. 

"'Q.u.or111n'' Jtnra a elei~fio •la )lesa -
Art. 6. 0 • 

""Quo'ruin" unr.a a Yotação de enu·n-
da à Constituição - Art. 162, § 8. 0 • 

"Qnorun1" 1u1ra a ''OÍ:tção •le rt••11u~ri
nu•nto •le urorroµ;açiio de sessfio IHtra 
yota~iio - Art. 67, § 3. 0 

• 

'•Quorun1" 1>ara a ,·otaçfio de re«iue-
rhuento de urorrogaçfio •lo 1>razo 
uarn iutrecer às e1ne1ula!<ii, ao 1tro-
jeto de orçamento - .Art. 153. 

"Q.uoru111" )tara n ,·ota~iio de reque-
rhnento de urorroµ;açfio do 11razo 
)tara 1u1recer sôbre as en1t•ndas ~ 

11ro11osiçiio relatiYa à 11rest:t~fio de 
("Olllas do Prt..sidente «la He11í1blica 
- Art. 158, § 6. 0 • 

"Quorun1'' 11nra a Yotaçfio t•111 1u·rda 
•le 1u:nulnto - Art. 172. 

R 

R:uli«Hlifusiío - Art. 17!), ~ 1.0 • 

H611i<lo a1u1:unento das 11ro11osiçôfs 
Art. 56. 

Hf11>ido :nuhnnento •lt• hu1u:érito sôbre 
debate - Art. 181, § 3.0 • 

Ueal1ert11ra da •liscussfio de 11ro11osi-
çfio «lc legislatura anterior - _Ar-
tigo 113. 

Reabertura •le «list•ussfio C'neerrnda n1e 
sessão legislnti,•a anterior - Ar-
tigo 113. · 

Realizaçüo «los ser'\.-·iços n«hninistruti-
Yos - Art. 182. 

Recebin1ento tle 1>ro11osü:t de orça-
mento - Art. 151, III. 

Recebin1ento de «lit>lon1as - A.rt ..1.0 , 

§ 2.º. 
Recel1hnento de no,·as e111e1ulas à 11ro-

11osiçiío e111 «Iiscussiio encerrada e111 
sessfio Jegislath-'a anterior - Ar-
tigo 113. 

llel•ebhnento tle cou,·ites, re1•resenta-
ções, 11etições e n1en1or1a1s dirigi-
dos à Cfimnrn -Art. 17, I. 

llecebitnento e fatura da t•orrespon-
tlêlu•in ofieinl - Art. 17, II e 18 VI. 

Recritn - Art. 147. 
ne~ct"J)çfio de alta uerso11:1gen1 - Ar-

tigo 68. 
lt.eeep«;"ÍlO de J>erson:tgt"llS t"111 ,·isitn 

fi Cântara e interrn11çü.o (lo or:ulor 
- Art. 120, V. 

Reee11«:i\o de De11utndo 11ara urestnr 
con111ron1isso - Art. 19, I. 

Ueeinto da Cíhnara «lurnnte as S<"S"' 

i<õ<'s - Art. 1rn, § 2. 0 • 

Jh•cinto, Dt•1n1tatlos e Senatlor<"s 
Art. 179, § 2. 0 • 

Recinto, :t'uneion{trios tla SecrPtnria 
- Art. 179, § 2. 0 • 

Heeinto, Senadores - Art. 17fl, § 2. 0 • 

lh"t•la111açfio ao Presi(lente de Con1is-
siío contra retençí\o de 1>a11~is -
Art. 40. 

Hecla111açfio eontrn e111enda estrauJ1a 
ao ob.feti,·ado en1 11ro11osiçiio - Ar-
tigo 102, 1)arág-rafo (tnico. 

1lt•cla1naçfio e a11nrte - Art. 1 ~1, § 2. 0 • 

Hecl.tuuaçií.o, en1 que consiste - Ar-
tigo 82, § 1. 0 • 

1tt~elan1ações - }\.rts. 70, "\T, P 82. 
HP<."]nn1açõt•s P nor1nns 1•t-ferentt.. !-I i1 

«11u•stõt•s de orde111 - ..:\rt. 8~. ~ 2.°. 
He«•lani:1ções, sua d«•t•isfio ~-\ rt. l;:J, 

§ 1.º, r. µ;. 
Hecolhiu1ento :10 :u·«tniYo «le :ita •la 

sessão seert•ta - Art. 79. § 11. 
Jlecolhhuento ao arquiYo tla Câ111:1ra 

«le ata de reuniiío st-ereta de Contis-
siio - Art. 61, ·§ 5. 0 • 

He(•olhhnento d:1s ntns 11i:u1nst•riü1s 
ou dactilograf:ulas ao nrquh·o 
Art. 84, * 1. 0 

• 

lh•t•olhinu~nto •las 1>ro11usições - ~\r
tigo 17, lIJ. 

llet•onshleraçiio it ret•usa de enH"lHl:a, 
rt••1ueri1uento Art. 9 9, II, .-. 

R«•t•o1ue1ulações a outro JHHler - Ar-
tigo 85, § 3.", VIII. . 

Reeoustitui~üo de urocesso Arti-
go 88, § 2. 0 • 

Uecurso t•outrn a t•xclusfio «le ni:t1l•·· 
riu iJuuhnissfyel ein 1•rojeto dt• or-
~amento - Art. 150, § 2. 0 • 

llet"urso contra •lecisiío sôbrt" 1tro110-
si~fio declar:ula inconstitucionaJ ou 
anti-regimental - Art. 85, § 4. 0 • 

Rt•eurso contra decisão de questi\o dt• 
ordem na Con1issiio - Art. 46, pa-

rágrafo único. 
ltecurso da d<"cisfio do Preshlente quP 

niio acl"ita e1ne1ula - Art. 102, pa-
rágrafo único. 

Reeusa 1le t•ntt•1uln - Art. 15, § l .0 , 

II, e. 
Recusa de enu"1uln, requerimento de 

ret~ousidera~fio - Art. 9 D, II, <.". 
H.«•••usa •h" J>edi(}O de tlestnque dr 

en1en«la 1111rn "·otn~fto Art. 13J, 
§ 4.º. 

ll<"••urso 1u1ra n Cihnara de indeferi-
nu~nto de requeriiuento de ,·ôta«_:iio 
JH>r es<"rutinio seereto - Art. 1 :?~!, 
l)arc\grafo único, II: 

U.eenrso ]UlrU O 1>le11{trio sôl1re tles1n1-
l")10 relntf,·o n dest1u:1u.e de enu.•1ula 
n 11rojeto de or~a1nento - Art. ]JJ·!, 
§ 1.º. 
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Hl'cnrso 1•ara o 1•lenítrio sôbrc reti-
r1ula de proposi!;fio - Art. 8 6. 

Hecusa 1le proposições - Arts. 14, I 
e 85, § 3. 0 • 

Ht"da~~ão, eo1uissão - Arts. 23, VII, 
24 e § 1.0 e 27, § 6. 0 • 

He1laçiio du ata 1le sessão seC"reta -
Arts. 18, III, e 79, § § 8. 0 , 9. 0 e 11. 

.He1laçfio da ata de Co1nissfto Ar-
tigo 60. 

Ued.ac:iío da ata.. fis(_'nliznçiio ...<\..r-
tigos 18, I, 83 e 84. 

He1ln<:fio da pro1•osiçíto - Art. 85, § 2. 0 • 

Be1laçfio de JlrOJHlsiçfio tle acôrdo con1 
o i·e1!;huento - -Art. 85, § 8.0 • 

Hedu~fio de )lroposi~·fio de IUOflO u que 
se saiba a Jtro-,·idêneia olt,ietiYada 
- Art. 85, § 3. 0 , V. 

Hedaçfio 110 Conselho 1h• Eeono111ia 
JlUra requerhnento 1le audiência do 
Cons(~lho :!Vacional de Econo111ia -
"\rt. 98, § 6. 0 • 

llt•tlaçiio de Jtareeer de C'Onforn1id:11lt• 
co1n o "\reucitlo, 1•r.nzo - Art. 39, 
~ 8.º. 

HNlaçílo do 1n·ojeto a1•r0Ya1lo e1n 1tri-
1neirn 1liscussão à Con1issílo es1•eei-
fi<-a que o re1Iigirlt para a segunda 
1liseussfio - Art. 124, § 5.0 • 

-.::etlaçfio dos 1trojetos - ...i\..rt. 93.  
>rccl:i!;ílO fina) - Art. 137.  
'tccla!;iio final a1>rov111Ia - Art. 137,  

§ 10. 
~ Ptlaçiío final n1•ro,~:uln co1n ilu•:xati-

1lfio - Art. 137, § 11. 
~Pilação fhHll ª'·ulsos, - Art. l 37, s 3.º. 

l!t'tlnçfio final da Jtropos1çao Nôhrl• 
a 1>restaçfio 1le contas tio President(• 
Jlepfrblicn - Art. 158, §_ 7. 0 • 

'!~·flação final de 1•rojeto t:le assunto 
relativo it cconon1in interna dn Câ-
mara ~ Art. 137, § 1.0 • 

·,:t•tlaçiio final de 1•ro.feto tle e111e1ula 
a Côtligo - Art. 137, § 1.0

• 

'f. 1•daçiio final de projeto ti<" fixação 
das fôrças ar1llnflns - Art. 137, § 1. 0 • 

~~ t•1la~iio fina.1 fie 1•rojeto de lei orça-
mentária - Art. 137, § 1.0 • 

~~<·daçfio final do ur...Qjeto de 1nodifi-
1·a~·iio do Regin1e11to Interno - .Ar-
tigos 137, § 1. 0 , e 164, § 3.0 • 

l"!t•daçfio ffnnl t:le 1•rojeto t:le rc.-ioluçiio, 
re1nessa no Presillente da Cfi1nara 
- Art. 137, § 10, a. 

·~1·tlaçiio finnl de 1trojeto 110 Senado 
- Art. 137, § 2. 0 • 

i\(•tlaçfio final de urojeto sôllre ures-
tni;ilo 1le eontns - Art. 127, § 1.0 • 

.t1•tlaçfio finnl fie 1•ro1•osiçiio e1n re-
gime de urgência - Art. 14 5. 

llPtla~:iio finnJ 1 disl'ussfio - A i·t. ] ;J 7, 
§ 7.º. 

Re•laçiio final dos 1•rojetos, renu•s"'a 
- Art. 124, § 6. 0 • 

llPdaçiio final, entenda - Arts. 104, 
e 137, § 6. 0 • 

n.etla~iio final e111end:ula, deltate 
Art. 137, § 8. 0 • 

Hedaçíio final e1n rl•gitnc 1le Ul'~ê1u•ia 

- Art. 137, § 3. 0 • 

llt"d:tçiio fin:1l, encerr:nut•nto 1la tlis-
cussiio de cnu•111la - _.\ rt. l ;~ 7. ~ H. 0 • 

Jledaçfio final e tfnestfio de orde1n -
Art. 80, § 2. 0 • 

Jte1laçiio final µ;ernJ do uro.iPto de or-
!;llmento - Art. 151. XVIII. 

Uetlnçfto final, 1•razo 1.:1ra elnhoraçiio 
- Art. 137, § 3. 0 • 

Jtedação final, 1•rorrog:1~iio 1lo 1>rnzo 
para elaJJora~·fio - .Art. 1 ~Vi, * :L º 

Jtefl:tçfio 1'innl, 1•11hlit•açiio - ...\1·t. 137, 
§ 4.º. 

Ueda(•iio final. 1n1l•1it•a~íto 1h• en1e11-
da :..__ Art. 1:l7, § 7. 0 • 

H.Pdaçiio fina], t_•equt•1•inu•nto dt• dis-
Jtl•nsa 1le in11tr(•ssfio Art. !lU, 
§ i.0 , n, k. 

HPdaçiio fina], ,·otaçfio "\ rt. ] :]7' 
§ 4.º. 

lt(•1laçfio final, ª"·ulsos Art. ] :~ 7, 
§ 9 .º. 

n_edaç-ões finais - Arts. ~7. ~ G. 0 e 
137, § 1.0 • 

Hed:u:ões finais, ordt•111 fie yot:u;fio ____, 
Art. 73, § 2.0, I. 

Ueda~Ões finais J)Ur(•J:llS 1h• ]frojeto 
de or!;mnento - Art. lfil, XVII. 

Red:u;iio 1•elo autor de e111endn dt•s-
t.tu•ada para 1trojeto autônon10 
Art. 103, parágrafo único. 

Ueft•rênC"ia ao Senado, a Sen:ulor, 
ou re1•res(•ntante do JH•fll"r 1níblieo 

. .- Art.69, XV. 

lteferêncin deseortês ou in.iuriosa 
Art. 69, XV. 

Heferên('in 110 Deputado a coll"ga 
Art. 69, XI e XV. 

Rt•fe·rêneia exclusi,·n a atos dos 1h•-
111ais Podert•s, requerhnento - Ar-
tigo 97, § 1.0. 

Ueferêuei:t nu ata às i11for1na~ões ofi-
t-iais - Arts. 15, § J. 0 , \T, t• e 83, 
§ 6.º. 

Heferendo dos D(•1•11t:ulos - Art. 1.0 , 

parágrafo único. 

Heghue de l.:111C"os - Art. 26. ITT e 
§ 4.º. 

n_e~ri111e de lu111cos, assuntos ret;,tj,·os 
Art. 27, § 3. 0 • 

Reghne de urgência hn1•ede o adin-
1nento tln ,·ot:u:ilo - Art. 135, § 4. 0 • 
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Helntor tle }lroposi-::ii.o, re•111eriluento 
de juntn(la da justiflcnçõ.o oral ao 
11rocesso - Art. 88, § 1.0 • 

Helator, design.1-.:ii:·l de noYo - Ar-
tigo 39, § 9. 0 • 

Ht•Jator, tlireito •1~~ 1r{~J)lica JHl Con1is-
sílo - Art. 3n, ~ 6.0 • 

Ht•Jatox e ndian1e!ltCJ da ,·ot:tf;.•f10 ---
Art. 135, § 2. 0 • 

.Ht•lator e eneau1iuh2uuc~nt~1 ((a ,·otn<_:ito 
t1e e1ne11du destacada - Art. 13~. 
~ 5.º. 

Ht•Jntor e prazo 1u1ra discu~-;,.;fio - Ar-
tigo 122, § 2.". 

1~t"1.ator e }lresidênt•\a de Ctnniss:io 
Art. 57. 

i(dator geral - Art. 30, § 14. 
::l'lato1• geral 1u1ru o 1>rojeto dt• or-

'-":nucnto - ..A.rt. l fi2, J.. 
'tt•lator, retiratla tle uro1>osi~üo co111 

parecer faYorf't ,-el -- Art. 8'1, int !'Ú-
.!.!:rafo único. 

~iPlatores parciais e g;er:1l 1u1ra o 1n·o-
jcto ele or-:a1u~~nto -- Art. J 52, I. 

'tt·Intor<"s ure,,i:uuentf" designaflos 
,\rt. 37, § 4. 0 • 

gpJ:1tório - Art. 105, § 2.0, I. 
''t•latório do Presiileat+:" da Cn111htsfio 

de Finanças sôi>r-~ :1 sHua~·fio et•o-
nihnica e financeira do 1u1is - Ar-
tigo 156. 

l\Platório do Tr.ibu:ri1al dt~ f':ontn..; s.fi-
1H"<• as contas <lo r•re...;itl•~n te 1Ja Ht·-
11fJblica - Art. J.57, § :1.°. 

~Zdatório 111ensal sôbt•e :1 a1i,·id:u1e fle 
Comissão - Art. 55, XVIII. 

~·latório •le Con!is"'liio ao .1'hn de SP!'ii.-
são legislatilr.a --- ~\!"1:. [);), XVI!T. 

;tdatório da Comissão de hufn{·rito 
- Art. 47, § 5. 0 • 

,;rlatórios e t>arre.e·l"es lidos na nta 
<la reunião dn Con1is:.;!10 - ~-\_rL. 61, 
Y. 

1 :M11Pssa ia Co1nis/.\ão d-.~ C'ou:-i\ítni~fio 
P .Justicn da prG.•pos.i<;iio dn de Con-
las, aprff\r:ula 11elo 1>l••nário, Jtro-
1w1ulo a 1n111iciio d<" t•nl1Hulo nn Jlr<"s-
1:u•flo de t•Ontas •lo Presideutl• da 
Ht;1>í1blit•a - Art. 1!'.>8, § 9. 0 

• 

i~··mt•ssn à Con1issão de Cnnsl itui<:ão 
~· .Justi~a de re1•rt~sent:1o_:ão !>i'ôhrt• a 
JH_•rda de 1111t11(liito --- .Art. 170, ~ 1.0 

• 

~- .'mPssa à C'o1uis.s"'io •1~ Consti1ni\·iio 
.;• .Justi4;.!U das t•ontns nfi') :11•rtn·a•las 
1?0 Preshlcnte da Jteptfhlit·a -·- .Ar-
i ig·o 158, § 8. 0 • 

l:1·11wssa à Co1nis.são ti~ r_ron1atl:t •h· 
·í'ontas de ]Hlrt•eer. e1nt.•1u1:1s e JH"-
~litlos •le i11for111n~fio reln1h,·,•s it 
]1rt•st:1~Ílo •lc eontns do Pres~~tJe~tú• 
1la lle1>úl>liea - Art. 158, § :J. 0 • 

Re111essn n deter111inad:1s Co1nissõt•s de 
uapel desthuulo a outrn, r·~••ueri
111ento - Art. 99, § 1. 1·, I, b. 

Re1uessa n cleterntiluuln Con1issilo tlt• 
)Utl)éis dt•s1u1cllados :1 outra -- .Ar-
tigo 72, § 4. 0 • 

R<"1nessa à llles:1 da ni:1t{•r::, das Co-
ntissões - ..Art.. il:J, XlV. 

Ht•1nessa ia Jlesa •h• dt•t•lar:u•ão dt• 'oto 
Art. 125, § 8.". . 

n.t•111el'ils:1 à Mesa do })!'IH'eet• ~•tn•o\·;ulo 

e111 Co1nisNí1.o - Art. 105, ~ 5. 0 
• 

He111essa à Mes:i •h• J>roj~·lo dt• or~·a
.rnento for11111J:ulo 1u•l:t Co111is:o;:\H d.:.• 
Finan~as - Art. 151, \T. 

U:en1Pssa ao 1>h•ni1rio dt• }Jro11os1~·uo 
ineonstitut•ion:tl - Art. fi"I. 

He1ut•ssa ao Presifl<"ntt• dn Ht•1uí~1li••:1 

de 1>rojeto •lt· h•i destin:ulo à san~iio 
- Art. 137, § 10, <'. 

Re1nessa ao Presith•nte •11) ,""it·:i:1do •lt• 
J>rO.ieto destinado à ]>ron1.11l~·a~fí.o 
- Art. 137, § l O, b. 

Jlenu•ss~t :10 St•n:ulo das 1u1r(t•s ou 
nn.rxos do 1.. rojt•to de or~:

0

1nu•uto 
Art. 151, XVII. 

Hetnessa ao Senado de en1Pnda à ~"ons

tituiçfio a1tro-v:ulo 11:1 111Ps1ua ~<"Nsflo 
]egislath·a. ("Ili fltHIS diS('USSÔ{"S. pelo 
,·oto de dois te1·~os da 1otalidndt~ 

dos D<·1111t:11los - Art. lG~. * 13. 
n.e111<•ssn its ConiiSSPÕS do a \"U!so ('0111 

a 1nat(>ria •~111 ,·o1a~oflo - .Art. ~ 2S, 
§ 4.º. . 

He1uessa d:ts t•n1t•1ulas no i>rojPto th• 
nr•_:an1ento à C'o111i~sfto •le Fin:11u:as 
- Art.. 151, X. 

Renu•ssn ti<" 1uatt_'irin i1s Co111i~sõ1·s - 
Art. 48, § l. 0  • 

Renu•ssa tlt• iuciufrito sôhr•• 1lt'JitH. ;~1 

nutorid:ule .iudi<•iúria .\ rt. 181. 
§ 3.º. 

Ul"JJlt"Ssn •le i>ro.i«"to ia uro111ulµ;.a ...·iio - 
Art. Ol, § 2. 0 , II.  

Re111t"ssa de 1>roj<"to it sn:n~fio - Ar- 
tigo 91, § 2. 0 , T.  

Henu•ssa de J>rojPto íts Co111i~~~õrs -
nen1e~sa de 1•ro.ieto t•ln dis<"nssiio ('ll-

('(~rrud:1 t'OJU t•111e1ulas à Ccno.is ....ão 
- Art. 109, ~ 3. 0 • 

Ue111essa de T{'d:l\'ÜO fina] dt> Jll"OJPfO 
de resoJueão no Prt"sidt•nt!• (1n Cii-
rn:ira - Art. 1 :n, § 1 O, a. 

Renu•ssa de 1°t•l:tt(n•io de Co111~!-lsií.o 411.• 
hurul•rito a juiz t•ri111i11;1l - Arti-
go n, § 6. 0 • 

He1ness:1 •!<" ,-i:t dt• 1>rojt•f•> a Con1is-
são - l 1•. rt. !l3, * 1Y, II. 

Rt~111Pssa inu••H:1t:1 i1 f:o1n iss~1o rle Pi-
n;nu:as de 1•ro11os1a dt• or~·:uu1•1110 
- Art. 151, ITT. 

HenP.<•ss;t n1e11sal do und.anH·ufo tl:ts 
1>ro1>osit,•ões na Contissiio ·- .A rt. •.iO, 
§ J.•>, III. 
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Rl•nov:u:.·iio da ,·ota-:iio shnbólit•a 
- Art. 127, § 3." .. 

J-teuruu•ia de n1e1ubro da Itlesa, rt••11u.·-
1·in1t•nto - .A.rt. 99, § 1 .0 , II, n. -

Uenrnu•ia fll" 1ul"1nbro de Co1uissiio -
Arl. G~. T. 

H.e1u•t i<.;"iio l'"111 ,·oz alta dos ,·otan tes 
t• dos ,-otos nus t•luunadas tH•r:t a ,-e-
rifit•nriio de ,·otaçüo Art. 1 28, 
§ l.". . -

He1•rest•ntnçiio fl:1 Cihunra ]Jor Con1is--
siio externa, ret1uerhnento Ar-
tigo ~g, I, n. 

ltl•tJresenta~üo de cinttiienta He1n1.-
tudos sôbre 1tt•rda de 111:nulnto 
Art. 171. 

Jte1Jrest•ntaçiio dt• Con1issiio jun ío à 
lllt•sa e aos li•lt•rl"s - Art. fi5 1 XV. 

T-t.e1Jrt•senta~íio de Jider sôhrc 1•erd:i 
<le m:nulato - Art. 171. 

Re1>rese11tn~iio docu111e11t:ula de unr-
titlo JJoJitit"o ou do Pro1nottn- Ge1·.al 

.. da Ht•1•úhli<'a - Art. 170. 
Re1>rese11ta.;iio 1•rouorcion2°1l tlos uarti-

dos uns Con1issões - Arts. 21, va-
rt'tg-raf o único, 25 e 2!). 

Re1n·C!oôl'·ntaçiio 1•ro1>nrt•io1i:1I nus t•o-
1uissüt•s - Arts. 21, par;igrafo único, 
25 e 2~l. 

ReJJrt•sl"nt:t~iio sôbre }Jt'rda de 111:111-
tlato, art1uh·:uue11to - Art. 170, ~ 4. 0 • 

Ht"J)rt"sl"ntnções diri~idns it Cíhnara 
- Art. 17. 

Ht"J)rest•ntantt•i-; da i1111•rens.n Ar-
tigo 179, § 1. 0 • 

Rt•1•rt•senta11tes da 1·adiodif11siio - Ar-
tig·o lí9, § 1.0 • 

ne1Jrese11t.nntes das ng;ên..-ins teh•grit-
fiens - Art. 17~, § ]. 0 • 

Re1Jrt•st•ntantes de órgiios tle )Jllhliei-
d:u1e cle,·idnntt•nte autoriz:ulos 
Art. 179, § 2. 0 • 

Re1>rl•st•nta11tes tlo JJOtler 1níblit_~o, falta 
dl' t•onsif1Prn~iio nas Co111issõt•s 
Art. 5~, VITT. 

lle1>ressiio de ext•esso tlt• De1Jutado  
Art. 180.  

Hl"JJro•ln~fio dt• dist•ursos no "Diitrio 
do Couµ;resso :Sacionar• Art. 83, 
§ 2.0. 

RPJJrtn·n~iio 1ln assistên<'in - Arl. 17!). 

llet111eriJut"11to atentU,·el de 1•ro11to 
J•t"lo Prhneiro Set•ret{trio - ..L\.rti-
go í~. § 4. 0 • 

Rt•tiut•rinu.•nto tl:1 Con1issíto de Dit•lo-
nut<•ia sôlJre ncontech1u•nto dt• 
:11t:1 signit'i<•:u:iio intt•r1t:ll"ioual 
Art. 9!1, § 1.0 , I, e. 

Requt•rilnento clt• :uli:nuento de dis-
t'llNsíio, t• dt• Yotn~·fio, 1•referênei:1 
11:1 ,·ota~iio - Art. 138, § G/1 • 

1Ct"ttnerin1e11to tle :ulhnnento da tlis• 
cussiio re<~usndo JJClo Presitlente --
Art. 122, § 2. 0 • 

Uequerhnento tle adia1ue11to •ln tlis-
cussão, ou yota~ão - Art. 99, § L''. 
II, b. 

H•'•tnerinH"nto de adi:nnento tia votn-
\:ÍlO - Art. 135. 

R<"ttuerhnento de ndinn1ento tla ""Ola-
~ii.o de1Jois de cnce-rrnda a dis-
eussiio - Art. 135, § 2. 0 

• 

H.t••1nerhue11to de anexação de 1n·o-
cl•ssos dl" prouosit;:ões nnl1Iogas ---
Art. 105, § 5. 0 • 

Het1ne1·hnt>nto flp :11uliê11eia de Co-
111issiio jn:t<"eite{1,·e1 Art. 100, 
§ 2.º. 

ll:PtJuerhnento tlt• :nuliência de Contis-· 
siio JH>r outra - Art. 97, I. 

Jlt••t•H~rilnento tle :uuilêut•in tle Co1nis-
siio - Art. 15, § 1. 0 , II, e. 

1tt••1uerhue11to tle nudiêneln de Co-
1nissiio sôbre deter111i11nda 111.ntéri:l 
- Art. 99, § 1. 0 , II, e. 

H.t•ttuerhnento de audiênein tle Co-
ntissii.o sôbre n1ntéria dn Orden1 do 
Dia - Art. 100, § 1.0 • 

n.et111eri111e11to til• nudiêncin de JUi-
nistro - Arts. 99, § 1. 0 , 101, e. 

n.et)Ul"rhn<·nto de n1uliê11cin do Cou·· 
st•lbo NneionnI tlc Eco11on1ia - Ar-
tigo ~8. 

Rt•t1ueri111e11to tle audiência do Con-
selho Nncioual de Et•o11on1ia, 1>rnzo 
1u1ra iu1recer tln CoDiissiio \-e Eeo-
1101nia - Art. 98, § 1. 0 • 

JlPquerinH"nto da Co1nissiio para nu-
diência de :.1\-linistro de Estudo, 0;1 

· tlirigentes de autarquias e Socied;:1-
des tlc cco110111ia 1nistn - ~L\.rt. 4:!. 

Requerhul"nto tle eonvoca~iio tle reu-
nião extraordinária de Co111issiio --
Art. 34. 

llequ..erhnento de Deuutado de n1uli~n
cin tle Con1issiio - Art. 4B, § 1.0 • 

H.e•tn<"rinH•nto de tlesnrquiYtlJnento l·1!1 
Co1nissiío - Arts. 80, .§ .2. 0 , II, ~" 

Ret111erhne11to dt" tlesnr•111i,·a1nento •l~· 

lider e ..-ke-Iider - Art. 85, § 2.", 
n, 1 •. 

H.et1t•{'rÍ1ne11to tle desart111i,·n1nt•1110 
JH"lo :tutor tle 1•ro1>osiçiio - ~L\.rt. s.-.. 
II,"· 

ltt~quPrhne-nto tle tlesign:u;iio de ('11-
1uissão Es1•ecial - ~.\.rt. 9D, J. '. 
II, "· 

H.t•querhnt•nto tll'" destaque tle entt•n-
<la 1mrn ,·otn<:fio - Art. 131, § 4.". 

H.equeriruento d<-" destaque tle 1uirit• 
•le ]Jroi•osit;:ü.o ]Utra eonstituir 1•rc1-
JJOsit,.•fí.o iJuh"lH"ntlente Art. ~1'.1, 
l I, e. 

http:Pro1nottn-Ge1�.al
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Jlequerhnentos de congratuln~ões 
Art. 72, § 6. 0 • 

llequerimento tle pesar Art. 12, 
§ 6.º. 

ltequerhnentos de 1treferêncln, nutls 
de cinco - Art. 139, § 1.0 • 

ltequerin1e11tos tle 1treferê11cia, ortle111 
de consideraçiío - Art. 139, § ·2.0 • 

Uequerhnentos de i,re.ferêneia ttreju-
<liendos - Art. 139, § 3. 0 • 

Uefruerhuentos, dis1•osh;ões gerais -
Art. 95. 

Hequerhuentos ent discussíio conjun-
ta - Art. 138, § 9.0 • 

Jl:equerhnentos e111 ,-ota~:fio, {)referên-
cia - Art. 138, § 7. 0 • 

H.CfJ11erin1entos escritos Art. 95, 
§ 2. 0 , II. 

H.e•1uerhuentos, <•svéeit"s qnanto à 
co1111tetência itara dl'cidi··los - A.. r-
tigo 95, § 1.0 • 

Hef1uerhnentos, :fundn111entaçii.o oral 
- ...~rts. G3, parágTafo único, e 72, 
§ 13. 

Hcquerhnentos sc1n diseussfio à hora 
do Ex11e<licnte - Art. 99, § 1. 0 , I. 
He•1uerhnentos se1n •H . ._.t!ussiio., "·ota-

tlos pela 111aio:1.·in ahsolnta dos 
De1tutados - Art. !19, * l.'1 , II. 

Jle•1uerhne11tos sôhre ttro1tosi«!ilo e-111 
Ordem tio Dia - Art. 100. 

Jte•1nerinu•ntos sujeitos n dl"SJHteho 
do Presidente - .....\.ri:s. ~5 :1 98. 

n.ee1uerin1cntos sujeitos it discussão 
- Art. 116. 
ll.eftUerhuentos sujeitos it eliscussfio e 

yota~iio ttor 1nnioria nl1soluta - Ar-
tigo 99, § 1.0 , III. 

lte11uerhuentos sti.lei tos à •liscussão, 
11referêneia - Art. 138, § 8.0 • 

nequerin1entos su,it-itos ;10 11lt•11{1rio - 
Arts. 95, § 1. 0 , II, e 96 a 100.  

Hequeriluentos, transt•1·i~ão ata 
- Art. 93, § l.º. 

Requcri111entos Art. 95,  
§ 2. 0 , I.  

He·•1uerhnentos ,·erhais •h'Itt."ndentes 
do 1,Ienfu•io - Art. D8 . 

H.c11uerin1eutos yerbah; flt·s1,n<'lu1dos 
u••lo Prcshlentc - .Art. ::!li e nú-
1neros. 

H.eq11erin1entos ''f•rbnis sent cliseu~"'sfio 
cle1>entlentes elo tth•nário Arti· 
go 99. 

HN1ueri111eutos vcrbn~s f'OJU a 1n.aio-
ria absoluta elos IJt"1n11ados - Ar-
tigo 99, II. 

H<"ftnt•rhnentos ,-otntlos i•or J,,~ro n1e-
nos chu1üentn De1nrtudos Arti-
go ao, I. 

Ree1uisiçilo no Pod~r Exeeuth·o de 
fôr~n J>Últlif."n e ugenteN dn 1to1iein 
co~nu111 - Art. 178, § 2. 0 • 

Requisi~iio de •locu111ento, li \"ro, ou 
1mblicn~í\o ·- Art. 96, X. 
§ 1.º. 

Requisi~íto de funcionário à Can1a1·n 
1tnra Co1nissfio de Ine1uérito - Ar-
tigo 47, § 1.0 • 

Resenlut dos, trnbnlhos - .A.rt. JA, V. 
U.eser,·a de tent}tO elo Ex1u•eli~·nte l):tra 

elogio de 111orto - ..A.rt. 99, § 2. 0 • 

Resoluçiio conelush·a das f(uestões de 
or<lem - Art. 80, § 3. 0 • 

Resolu~fio <-OJH•lnsh·a dt" qu••stiio tl'~ 
orfle1n na Con1issfio - Art. -J.G. 

Resoltt~Ílo de questão dt" orcleru 11:1 
Co111issilo - Art. 55, XVII. 

n.eso)Uf..!Íl.O 1u:•Ja Cíhnara d:t eOU\"OC:t-
~üo de Ministro - Art. 1 i 4. 

Resoluções •la l\lesa e sua nssinaturn 
- .Arts. 15, § 1.0 , IV, h, J 7, XI e 
18, V. 

R•hsolnções da illt•sa, nssi11:1tnn1 1,elo 
Segundo Secretftrio - .A rt..:;, 1 i, XI, 
e is, V. 

U.espeito aos nu•111J,ros da Cfhn:1ra  
Art. 15, § 1.0 , VI, f.  

Ues1•eito dns sessões - .A rt. f;D. 
Res1•ostn n eritit•as Jtelo lider da 

111aioria - .i\..rt. ] 2. 
Itt•suosta no 1it1er da n1aioria - Ar-

tigo 12, § 3. 0 • 

U.ths1,ostas dos De11ut:ulos it <•han1ndn 
e1n ,~otaçfio uou1i11:11 - .:\rt. 128. 

Restaurn~iio fle uroC"t"SSO. - Art. 40, 
§ 20. 

Restituição de 11ro1tosi~iio J)arn eou-
yeniente ::11l:11ttnç-iio - .·\rt. SS: § 8.0 • 

Restrit:iío de Jtrorroµ;n~iio da sessiio --
Art. 67, § 50. 

Jlestrições reg;iruenf:1is quanto à )tll-
ltlif•a~ÍIO de discursos ..:\rt. .Çj :~' 
§ 2.º. 

Result::1do dn ,-ota~:iio, dfn·idn - Ar-
tigo l 27, ~ 1.º.  

Result:ulo de -,;-ota~·iio - Arts. 13, § 1. 0 ,  

I, k e 136, §§ 5. 0 e G.n.  

Resultado •le ,·otn~·üo 1tor fi1:1 th• ban- 
cada - Art. 127, § 4. 0  • 

Result:ulo final de ,-•·rifie:içiio du ,·o-
ta~iío - Art. l 28, § 5. 0 • 

Result:ulo 1n:n1ifesto dos ))ro-
clanuulos - Art. l 27. 

Jl:es111110 •l:1s inforrn:u:êiPs on(•iais 
Arts. 15, § 1. 0 , V, e e S~. § G. 0 • 

Jtesunto do f"XJH"flif•nh.. na ata •lt• 1·1·11-
niiio •le Co111issilo - A1·t. G:, III. 

Retar,l:nuento da aht-rtura da S<"Ssão 
- Art. 71, § 3. 0 • 
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fl.(•far•l:t1nento do dPS(HtehO de retJUl"-
riJJl("JlÍO th• infornançõe~ - Art. 97, 
§ 4.º. 

H.etençiio dt• lHl)Jf.is l)Or JnenthrO tle 
Con1issfio - Art. 40. 

Heten<:iio 11<- 11ro1•t•sso - Art. 1.4, IV. 
Ucte1u.:iio de )JrO«(•sso, 1·Peonstituição 

- ''rt. SS, § 2. 0 • 

Retifie:t~fio it ,·otnçiio Pln -vC"rificaçfi.o 
dP -,·ot:H.:iio - Art. 128, § 2. 0 • 

n.etifie::t~·fio da ata - _1-\_rt. ; 2, 2. 0 • 

lle1ir:ula da JHtl:n·ra Art. 15, 1.0 , 

I, e. 
Retir:ula tla Orde1n do Dia t1t!- t>ro-

1>osiçfio, rClJuerhnento - Art. fl9, e 
§ 1. 0 , II, e. 

Itetir:ula th• 1•ro1Josi~ão Arls. lü, 
§ l . ''. JJ. '" e SG. 

netirada rle 11ro11osi~·fio tle (;ou1issfio 
- .Art. Stl, parúgTafo únic,). 

JlP1ir::u1a tlt~ 1>ro1•osi~iio, ret1ueri1uenl!o 
- Art. 96, VII. 

Retirada tlt• requPrhuento - _.\_rt. !JG, 
vr. 

n.etir:ula •lo rPeinto - Art. 69ª X. 
Rrtôrno tlt• t111en1 JH~rde lugar ua Co-

1ni.~sfio - Art. 59, § 4. 0 •· 

Ut•uuiiio da Cihnnra - Art. 1.0 , pará-
grafo único. 

Rruniiio das Co1uissõt•s, dia e J101·n -
Art. 33. 

Jtt•uuiii:o das Contissõt•s ~H)la a 1•resi-
dêut•in tio tnais idoso dos sem<l 1ne1u-
bros - Art. 52 e parágrafo único. 

Ill"Ullhio de Co1nissiio, 1uen1hro que ufio 
JHHh• con11u1recer - Art. 5S. 

Iteunifio til" Con1issíto no nunn«-•n to t1a 
,~ot:1~·ii.o en1 1•leni'trio - Art. :15, pa-
r:'tgrafo único. 

Reunifio tle t"1nc1ulns a 1•rojeto de or-
~:anH•n-.o qut" objPth·u1n o 111esn10 
fim - Art. 152, V. 

Rt•uniiio dos Prt•si•lente tla!'ii Co1nis-
sõt•s Pern1nnentes 1u1ra ('onhecer do 
re11u«'rinu•uto na sessfio ..,;t-~rc.""ta -
Art. 7~!, § J. 0 • 

fll"unifio l"Xtruordin{1ri:1 de Co1nissão, 
t•o111nui<"a~·iio - Art. 34, p~.1rágr,Lfo. 

H.t•uuifio t'xtraortliuária das Con1issõe~ 
- 1\rt. 55, II. 

Ht-nnhio nu•nsal tio Presitlente da C'â-
111:1rn t:•on1 os uresidentes fle rornis-
st:1t•s t:• os Htlt•res - Art. 56. 

Hl"uniõt•s «lns Con1issões - Arts. 33, 
{' 4!>. 

n ..uniõt•s tl:t C'ouiissfto dt• Fin:nu:as 
.i\rt. ~(i, § 2. 0 • 

llt•unittt•s tla '.Ut•s:1 e atrihui~õt•s t_lo 
Pr«'sidt•ntt• - .Arts. 15, § l.0 , IV. 

Hf'uniõt•s dt• JJesn .. sua 1•residêneia 
- ~.\rt. 15, § 1.0 , rv, a. 

lteuniões das Con1issõt•s - .Art.s. 33 
a 3(). 

Reu.uiõPs, dnt::ts - Arts. 2. 0 , 3.0 , 4.0 

e 6. 0 • 

R.euniões extr:tordin{n·ins das Co111is-
sii1•s - Art. 34. 

lteuniões pf1b1ieas das Co1nissões 
Art. :l6 e § 1. 0 • 

lteu11i;ões111ensais dns Co111issõl"s  
Art. ~6 e § 2. 0 •  

U.euniõt•s secretas das Co1nissões  
Art. 36 e § 3.0 •  

Heuuiões secr<"t::ts de Co1nissões, tlis-
cnssii.o e .,..·otac;iio tios seus 1.:1receres 
na sessão tln Cíhnarn - Art. 36, 
§ 6.º. 
na sessiio 1111 cnmnrn - Art. 26, § 6. 0 • 

ReuuiõeN seeretas dt• Co1nissões, os 
que uotle1n assisti-las - Art. 36, 
§ 5.º. 

ReuuiõPs s<"eretns de Co1nissões, se-
t•rrtário - Art. 36, § 4. 0 • 

Hou11a es<'nra - Art. 69, XVII. 
Rubrit•:1 do 1.0 e !!. Secretários no 

euyóluero c•on1 a ata rle sessão se-
ereta - Art. 79, § 11. 

Hubrie:u.:üo das atns das Conlissões 
- Art. r.l, § 2. 0 • 

s 
Sai•la «le es1Jel.'t::ulort•s do et:lificio -

Art. 179, § 3. 0 • 

Saldos de ,·erba de suhsidio - Ar-
tigo 160, § 8.0 • 

Snu~·fi.o tio Presidente tla Repí1b]ica 
- Art. 91. § 1.0 • I. 

Snúde Pbúli<':t, - Con1issiio - Arti-
gos 23, VIU, 24, § l.0 e 27, § 7. 0 • 

Secrt•taria - Art. 14, VI, VlI e VIII. 
Set•retnrin tla Cou1issilo tle Financ;as 

- Art. 26, § 10. 
Secretaria de Con1issão, S<"r-,~i«:os 

Art. 60, § 1.0 • 

Secretnrin, fiscalizn~ito das suas des-
11esas - Arts. 17, XII, 183 e 184. 

Sel"ret{1rio das rt•nuiões se..retas de 
Con1issfto - _t\..rts. :16, l .", e 69, 
§ 4.º. 

Secretaria, rcgulantento - Art. 18~. 

Secret{trios - Arts. 2. 0 , § 2. 0 , 13, § 1.0 

e 17 a 20. 
St•cret{n•ios de CoinissõPs Art. 60. 

!i'it"erpt{1rios th• sessõt•s 1•re1>nratórias 
- Art. 1. 0 , § 2. 0 • 

SPerPtf1rios e ntas das Co1nissões 
Arts. 60 e 61. 

Sec•rt•tftrios, Nuhstitui~·iio - Arts. 16 
e 20. 

http:lHl)Jf.is
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Suhstitnti,·o do Senado n tJro,feto •ln 
Cfunara, publicação .Art. 1:12, 
§ 2.º. 

Substitutivo do Senado a 1n•0Jeto 1lu 
Cilmaru, vota!)ão - Art. l:l2, § 1.0 • 

Substitutivo originário de Von1issí\o, 
1>referência para a ''ot:.u_:no Ar-
tigo 138, § 3.0 • 

Substituto interino de n1eu1bro da Co-
missão - Art. 58, § 1.0 

Substitutos 1>er1na11entes 1H1s Con1is-
sões - Arts. 24, § l .0 • 

Substitutos per1un11entes nas •.!0111is-
sões, participação nos tr.ulu1Jllos -
Art. 2'!, § 2. 0 • 

Sucessão •le orador contr{trio ou íu-
vorá\.-·t•J à proposição e ''ice,·ersa ---. 
Art. 115, § 1. 0 • 

Sugestão à Co111issüo I•:.tra ~l:tbornr 
11ro.feto - A,rt. 94. 

Sugestões a outro Poder Art. 95, 
§ 3.0 , VIII. 

Sun1{1rio dos docn1ne11tos dirigi1los it 
Cân1ara - Art. 72, § 3.°. 

Su1>lente 1le Deputa1lo, n.hulu de l!Usto 
- Art. 160, § 7.0 • 

Su1•lente de Deputado, dh·.eit.1J ao sub-
sidio - Art. 160, § 6. 0 • 

Suplentes, convoca~iio N!lcessl,·n 
Art. 166, § 7. 0 • 

Su11Ientes de De1mtados, sul1sillio 
Art. 160, § 1. 0 , e. 

Su1>lentes de Secretát.·io Art. 13, 
§ 3.º. 

Su1>lentt's •le Seeretfu·io, suhstUui~iio 
- Arts. 16 e 20. 

Su..J>lentes diplon1ados ·- Art. ~. 0 , § 4.º. 

Suprema nutoridnde da polícia da Câ-
mara - Arts. 15, § 1.0 VII, e e 178. 

S111Jren1a •lire~üo do Preshlente o po-
lioia ruento - Art. 175. 

Sus1u•nsüo tln sessão - .A.rts. 15, § 1. 0 , 

r. I, 66 e 69, XI. 

Sus1Jt•nsiio da sessiio e111 ho1ne11age111 
u morto - Art. g9, § 2:0 • 

Sns1>en~iio de bnunhhules 1los Depu-
ta1los - Art. 129, parágrafo único, 
I, e. 

T 

'J 1(•(•nit•o solieita:ulo 1>nrn ns Co1nissões 
- .-\rt. 36, § 2. 0 • 

'l'(•lll]lO - ~'-\.rt. 9.0 , § 3.0 • 

'l1 Pnt1u• da sns1Je11síi.o de sessiio Ar-
tig·o 66. 

'l1eu11>0 de dura~ilo •la sess"íl.O Ar-
ti,c:·o 63, parágrafo único. 

'l1e111110 de oeupaÇ"ii.O •ln tribuna 1>elo 
De1>uta:ulo ao se resoh·l•r se seNNÜo 
secre·ta assin1 de,·eTá 11rossegnir -
Art. 79, § 8.0 • 

Te111po de que •lis1>õe o orador, ter-
minn~ão - Art. 15, § l.•, I, f. 

Te1npo destinn•lo à leitura •ln ntu -
Art. 72, § 5.0 • 

Te111po destinado à ,·ot:tÇ"ii.O, presen~a 
no recinto - Art. 125, § 2. 0 • 

Te1111Jo pnrn e11cn111i11J1nnu~11to de YO-
tal;ão - Art. 134, § 1.0 • 

Te111po iutra n leitura •la 111ntéria do 
expediente - Art'. 72, § 5.0: 

'11e1111Jor{trfns, Con1issões - Art. 21, II, 
e 28. 

Terceira parte da sessiio - Art. 63, 
parágrafo único, c. 

Terceira parte 1ln sessão, iuscriÇ"ii.o de 
oradores - Art. 63, parágrafo úni-
co, e. 

Terceira sessfio 1>rc1u1rutôria - A.r-
tigo 4. 0 • 

Tereeiro Secretítrio. atribuiÇ'ões Ar-
tigo 19. 

Terceiro Secretltrio e eluuna•l.n na ,·e-
rificn~üo •le vota~·iio - •.:\.r( J 28, 
§ l.º. 

Têr~o da Cft111nrn e co1n:ocaçilo ex-
trnor•linárin •lo Congresso Nncional 
- Art. 177. 

Tern1i11açilo da ltora do Ex1Je(lie11te --
Art. 72, § 10. 

Tern1innÇ"iio •la 1egis1atura, Coniis-
sões tcm1>0rftrias Arts. 21, II, 
e 28. 

Ter111innÇ"ilo •le leitura •le IJ:tpéis 110 
Expe.Uente - Art. 72, § 10. 

Ter111i11a~iio das ,·ota~ões - ...i\rt. 7 J . 
'I,er1ninnÇ"üo da verifica~üo •ln "·otaçfio, 

nen1nnn De1n1tado 1>ode 111ais vl-tnr 
- Art. 128, § 6. 0 • 

Ter111i11açfio da ,·ota~fio da 1•ro1>osi~fio 
sôbre· a i>restn~íto de eontas do Pre-
sidente 1ln República - Art. 158, 
§ 7·º. 

Ter1ni11n~fio de hn1•e•li111e11to e111 Co-
111iNsiio - Art. 58, § 2.0 • 

Ter1ninaÇ'iio •le orn~ilo e111 1•ro1•rogn-
!)ÜO de sessí\o - Art. 67, § 5.0 • 

TerntinnÇ'iio do tentl)o •lo or:ulor  
Art. 15, § 1. 0 , I, f.  

Tt•r111inaçiio da l1orn - ~i\rt. 15, § 1 ° 
I, f. 

'l'onuuln de Contas - Arts. lfi7 e J 58. 
1.,tu1uuln dt• Contas, ~0111is:-ofio - Ar-

tigos 23, XI, 2,1, § 1." o 27, § 10. 

To111ndn •1<" contas do Presideuü• da 
Reuí1blien, i>ro\·idêncins n sc.•rc.•rn to-
nuuhtM oeln Cft111nrn no t•nso •le uiio 
a1>royn~iio - .Art. 1 ?>S, ~ 8. 0 • 
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,-of:t4',·ãtt dt" assunto c1u tllll" tenha in-
terêsse intlh:hlual - .Art. 125, § 4. 0 

• 

,.ota~ão: e111 l"ausa in·ói•ri:t Arti-
go 128, § 4. 0 • 

\·ota(•íto e111 Co111issüo -- Art. 55, X, 
\·otn~ão e1n conjunto de 1•ro1Hnoii\•Ões 

anexadas co111 1u1recer contr{trio :t 
tilllas - Art. 105, § 5. 0 • 

\'otn~Ílo en1 discussão 1•ré,·ia - Ar-
tigo 130. 

\"otat,:fio e111 glol•o tle l)N>f)Osi~iio 1•rin-
ei1ml - Art. 131. 

\·otaçiio e1n glol>o, tli..,.<•ussiio 1n·t",·ia 
- Art. 130. 

\"ota~iio. e11cnn1inlu1111e11to -- Art. 1 :14. 
\"ota~ão. falta de nínnero - Art. 73, 

§ 3.º. 
\"otn~.:iio, falta de "quoruu1•• - i-\ rti-

-'·"° G6. 
·~:otaçíto. final do turno da tlisl.·n~sílo 

- Art. 125. 
'fot:1~:ão huetliat:ula - Art. 7'i. ~ ·L". 
·i-ot:1~iio hnrdiatu :tfJlis o ,_.u,•t•rr:nlu•u-

to tln discussão - Art. 125, § 5.". 
l ota\~ão, 1uais tle unu1 "'\ erit'iea{'fio --

.\rt. 127, § 5. 0 • 

\ ota~:iio, 111étotlo - Arts. 1'.rn 0 1 :~1. 
·i otação, u1otlificzu.:iio fins tlis1•osiçõt•s 
re~inu•ntnis - Art. 185, i)n.rúg-rafo 
único. 

>ot:u;ão uoJninnl Arts. 2. 0 , ::Í.", 
S. 0 , IX, 18, TV, 19, IT, 128, 1. 0 e 
1~6 e §§. 

, ot:u;:iio noJni.naJ 1>ara (•Uh"nda à Cons-
titui~iio - Art. 16:?, § 9.o. 

v ota<:iio uon1inal - Arts. lS, f\T, P 
128, § 1.0 • 

\ otnçfio non1inal, c(nuo st• t':t:r. -- ). r-
t igo 128. 

~·ota<:iio 110111inal for.a dos t:asos Px-
pressos no Il("g·ituento -- J\rt. ] 28, 
~ 8.º. 

;-otaçefi.o nondnul, resrtosta olos 1Je1n1-
ta1los - Art. 128. 

','ota~fio, 1u1rn Pnen111i11hnr --- ..-\rt. 70, 
VT. 

\"ot:u;ão 1>art•ehula tlP i)ro it•to, t•1u·n-
iuinh:nne11to de ,-ota{'Uo A rt. 131, 
~ 4.º. 

-... ota~fio t>elo Preshlent....• dn Clln1nrn 
- Arts. 18, § 2":õ e 12[' 1 par~tgrafo 
único. 

:)-otac:fio 11elos n1e111bros 'lns Cou1is-
SÕPS en1 ,·erifi~n~iio tlt" ,-ot=tt,·11n no 
plPnilrio - Art. 128, § ·1.º. 

\-ota<:iio, 1>onto en1 qne dt"'\"t•ri'I ser 
i'<•ita - Art. 15, § 1 .0 , T, .i. 

,- otat,:ão i>or tleter111in~~do 1•roceR:<ift• 
n•querhuento - .A-rt. 1~1. § 1.0 , II, j. 

\'o1a<:iio 1•or t•s<·rntínio sP<•rt•Co -- .:\r-
tigos 126, IIT, e 12tt. 

·vota-:iio 1•or 1>roeesso nnto1n;l·tit•o - 
Art. 185.  

··votn~íto JJOr tltnlos, t-.n1•ítnlo"'I, ;.:;r111>º 
de artigos.. nrtiµ;os t• en1endas, re-
querimento - Art. ~n, § 1. 0 • TI, µ;. 

'\Totn~üo, urazo 1>refixn11o 1.:u·t1 o :ulia-
1nento - Art. 13'5, § l.º. 

·votat;iio, ureferênein - Art. l 3X. 
"\-ota~iio, })rtu•esso non1in:1I Arti-

go 126, II. 
'\"otn~iio, 1•roeessos - ..6..rts. 126 a 2!l~l. 

Votuc;iio, 1>rot•esso sin1bólieo - Arti-
go 126, I. 

·votarão, requerhneuto lle tJrorro~:t

~iio da sessão 1•ara ~sse fhn -- Ar-
tigo 99, II, e. 

'\rotnc;iio se111 tliscussílo th.• r<"c1neri-
n1ento tle 1>rorroµ;a\•iio do 1•r:1zo 
1>ara 1>arecer t111auto as enH"ndas 
reluti,-as à uro1>osi~iio sôlJr<" n 1>rPs-
tac;íto tle coutas -fio Prt•sideute da 
Re1>úhli<'a - Art. 158, § 6. 0 • 

Yotn~fio se1taradn1nente •ln."' uartes lle 
snhstituti,-o da Ciin1nra a pro.i~to 

tio Senado - Art. 13~. 

·vota~fio shnlJ61icn, reno\·:u:ãl) -- A 1·-
tigo 127, § 3.0 • 

"\rota(•iic-. sua nutentit•nt,•iío -- Art. 17, 
VITI. 

0"\-otnt;fio, sulnnissiio - Art. lri, ~ l 
I, i. 

"\-otnc;ii.o nas CoJnissõt~s. 1ne1ulJro au-
seutt• - Art. 38, l)'J.rúgrafo únicQ. 

·vot:tçeões shuu:.ltih1eas l'lll Con1issõl•s 
- Art. 37, § 3. 0 • 

"\ioto de n1>htnso, regosijo, lon,·or ou 
t•ongrntuln~Õt"s, requerhu<'nto - Ar-
tigo n9, § 1. 0 , J, b. 

·voto tle JH.•sar na atn - _&._rt. ~)!), ~ 2. 0 • 

·voto •lo Preshlente fle Co1uissfio 
Art. 55, § 1.0 • 

Votos tle 111e111l>ros nu~entes tle Co-
1nissões - Art. 55, § 1.•1 • 

,-oto e111 se1u•rndo - Art. 3~), ~ 11. 

"l-oto "t•ont restri~ões"' Art. 3!J, 
§ 13, T. 

"\Totos t"Ontrários no J.Utret•t"r - Ar-
tigo 3n, § 13, II. 

l.-otos tln lUesa e1n Yl"rifi<'l1t:ii.o tl~ ,-o-
ta~ilo - Art. 127, § 3. 0 • 

l.-otos dos 1ne111])roS das Con1isnões, 
a1n1ra~üo en1 ,·erifit'a~ii.o fh• YOta-
~ilo - Art. 127, § 4. 0 • 

"l'otos tlos 111e111hro~ tlns Co111issõt•s. 
co1no süo tonuulos - Art. 85, pará-
grafo único. 



-

Yotos ""e111 se1u1raulo" - A.rt. :j~, § 13, I. 

Yotos nnH elei~ões, a~sent:nnento -
Arts. 17, X, e 128 e §§ l." a 4. 0 • 

'\·otos não di,·ergentes das conctu.sõ~s 

- Art. 39, § 13, I. 

Yotos ''uelns conclusões" -- .:\.rt. :::9, 
§ 13, 1. 

Yntos relnti,·os no uarecer -- A.rt. 39, 
§ 13. 
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Yotos ••yeueidos"' e1u lHtrecer Ar-
tigo 39, § 13, II. 

·voto venchlo, direito tlo autor ao en-
c:nni11hnn1ento tia vot:u;n.u Ar-
tigo 134, § 3.0 • 

z 
Zêlo 1>elo urestlgio e o t1f~4:~4tro tia Cíl-

mnra - Art. 15, § 1.0 • VI, t. 



REGIMENTO COMUM  



RESOLUÇÃO 

N.0 1, de 1951 

REGIMENTO COMUM 

TITULO 1 

Das sessões conjuntas 

CAPITULO 1 
OBJETO, CONVOCAÇÃO E DIREÇÃO 

Art. l ." O Senado e· a Câmara dos Deputados reunir-se-ão em sessão 
conjunta para: 

I Inaugurar a sessão legislativa. 
II - Elaborar ou reformar o Regimento Comum. 

III - Receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da 
República. 

IV -· Deliberar sôbre o veto, oposto pelo Presidente da República nos 
casos do § l." do art. 70 da Constituição. 

V - Eleger o Presidente ·e o Vice-Presidente da República nos casos 
do art. 79, § 2.º, da Constituição. 

§ l.º Podem também as duas Câmaras, mediante entendimento entre 
as respectivas Mesas, realizar sessões conjuntas de caráter solene, para 
homenagear chefes de Estado estrangeiros, bem como p01ra que as duas Mesas 
promulguem emendas à Constituição. 

§ 2.º As sessões que não tiverem data legalmente fixada serão convo-
cadas pelo Presidente do Senado, com audiência prévia da Mesa da Câmara 
dos Deputados. 

Art. 2." As sessões conjuntas se realizarão, salvo escolha prévia de outro 
local e hora devidamente anunciados, no edifício da Câmara dos Deputados 
e terão início às 14 horas. 

Parágrafo único. No recinto das sessões, só poderão ser admitidos os 
senadores, deputados e, na sua bancada, os representantes credenciados da im-
prensa, salvo nas referidas no n." I e do § 1." do art. J. º as exceções abertas 
pela Mesa para os Ministros do Supremo Tribunal Federal. os Cardeais da 
Igreja Católica, os Ministros de Estado e os chefes das Missões Diplomáticas 
estrangeiras. 

Art. 3." Dirigirá os trabalhos a Mesa do Senado. 
Parágrnfo único. O Presidente, o Vice-Presidente e os demais membros 

da Mesa .do Senado serão substituídos, nas sm1s vagas e impedimentos, peb 
forma determinada no respectivo Regimento. 
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dez membros, sendo cinco senadores e cinco deputados, incumbida de reccbl?r 
os empossados à porta do edifício e de introduzi-los no recinto, suspendendo-a 
imediatamente. 

§ !." Logo que os empossandos chegarem ao edifício, o Presidente 
reabrirá a sessão, esperando penetrarem êlcs no recinto. 

§ 2. 0 Ao entrarem os empossandos, todos os senadores e deputados e 
espectadores permanecerão de pé até que tomem assento o Presidente eleito 
à direita e o Vice-Presidente à esquerda do Presidente da Mesa. 

§ 3." O Presidente do Congresso anunciará, então, que o novo Presi-
dente da República vai prestar o compromisso determinado no <irt. 83, pará-
grafo único, da Constituição, pondo-se todos de pé, enquanto aquêle pronunciar 
a fórmula constitucional. A seguir e com as mesmas formalidades, o Vice-
Presidente da República prestará o seguinte juramento: «Prometo exercer o 
cargo de Vice-Presidente da República com dedicação e lealdade, cumprir 
as leis do Brasil e tudo fazer pelas suas instituições e pelo seu progresso». 

§ 4." Cumprido o parágrafo anterior, o Presidente proclamará empossados 
os novos Presidente e Vice-Presidente da República. 

§ 5.0 Proceder-se-á da mesma forma se se tratar da posse definitiva 
do Vice-Presidente da República na Presidência. 

Art. 14. Lavrar-se-á o têrmo da posse, o qual, depois de lido em sessão. 
será assinado pelo Presidente empossado e pelos membros da Mesa. 

Art. 15. Terminada a solenidade da posse, retirar-se-á o Presidente ou 
o Vice-Presidente da República, com as mesmas formalidades de recepção, e o 
Presidente declarará encerrada a sessão. 

SEÇÃO III 

Das sessões para deliberar sôbre veto, regimento comum e eleição do 
Presidente e Vice-Presidente da Repliblica 

Art. 16. Se a matéria da convocação fôr a apreciação de algum veto, ou 
a elaboração ou reforma do regimento comum, o Presidente anunciará, em 
primeiro lugar, a discussão, podendo qualquer congressista usar da palavra 
uma só vez pelo prazo máximo de vinte minutos. 

§ 1.º Os oradores falarão na ordem da respectiva inscrição ou, se não 
houver inscrição prévia, na do pedido, podendo o Presidente, para ordenar 
o debate, conceder a palavra, alternadamente, a um favorável à proposição 
e a outro contrário. 

§ 2." Quando Jª tiverem discursado, no mínimo, dois senadores e dois 
deputados, sendo um de cada grupo a favor e outro contra o projeto, poderá 
ser encerrada a discussão mediante requerimento escrito assinado por dez 
senadores e dez deputados, e imediatamente votado. 

§ 3.º Não havendo oradores ou após haver falado o último, salvo a 
hipótese do parágrafo anterior, o Presidente encerrará a discussão e anunciará 
a votação. 

Art. 17. A Mesa do Senado mandará publicar a Ordem do Dia da sessão 
cio Congresso, bem como os projetos e pareceres relativos, .com três dias de 
~mtecedência, fazendo-os distribuir em avulsos impressos. tanto no Senado 
como na Câmara dos Deputados, pelo menos dois dias antes. 

Art. 18. Nenhum orador poderá, em qualquer momento, tratar de matéria 
estranha à da convocação. 
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SEÇÃO IV 

Das votações 

Art. 19. A votação secreta será feita da seguinte forma: o con-
gressista chamado receberá da Mesa uma sobrecarta opaca e se dirigirá a 
um gabinete indevassável, colocado no recinto, perto da Mesa, no qual devem 
encontrar-se cédulas para a votação. Depois de deitar na sobrecarta a cédula 
escoihida, deixará o gabinete e, perante a Mesa, à qual exibirá a sobrecarta 
para mostrar ser a recebida, lança-la-á numa urna, existente, também, no 
recinto sob a guarda de funcionários préviamente designados. 

§ 1." As sobrecartas distribuídas deverão ser rigorosamente uniformes. 
§ 2." A apuração será feita pela Mesa, que convidará dois escrutinadores, 

sendo um senador e um deputado, de preferência filiados a partidos políticos 
diversos dos dois secretários. 

§ 3." O Presidente abrirá e lerá cada cédula, encarregando-se os secre-
tários e os escrutinadores da contagem, anotando, cada um secretário e um 
escrutinador, de preferência, as cédulas de um mesmo grupo. 

Art. 20. A votação do regimento comum será simbólica, artigo por artigo, 
salvo dest<;1ques deferidos pela Mesa com recurso para o plenário. Anunciado 
o resultado, poderá qualquer congressista pedir verificação, o que se fará 
levantando-se em primeiro lugar os favoráveis e depois os contrários à medida, 
para se proceder à respectiva contagem. 

Art. 21. A requerimento escrito de dez congressistas, devidamente apro-
vado pelo plenário, ou se após a verificação da votação se apurar falta 
de número, far-se-á a votação nominal. 

Art. 22. As chamadas para as votações nominal ou secreta começarão 
numa sessão pelos representantes do extremo norte e na outra pelos do extremo 
sul, seguindo-se as demais, no primeiro caso, na direção norte-sul e, no segundo 
sul-norte, e assim, sempre alternadamente, nas sessões seguintes. .Je cada 
Estado chamar-se-ão primeiro os senadores, depois os deputados. Se na 
mesma sessão houver mais de uma chamada, far-se-á nelas a alteração. 

Art. 23. Se a lei não dispuser de forma diversa, a votação secreta para 
eleição de Presidente e Vice-Presidente da República se fará na forma dêste 
regimento. 

SEÇÃO V 

Das ssesc'íes solenes 

Art. 24. Nas sessões solenes, tomarão assento à Mesa os chefes de órgão~ 
do Poder e os altos dignitários que a Mesa indicar. 

Art. 25. Aberta a sessão, o Presidente, se fôr o caso, nomeará uma 
comissão composta de três senadores e três deputados, para receber, à porta 
do edifício, o Chefe de Estado visitante e introduzi-lo no recinto, suspendendo-a 
até que êle chegue ao edifício. 

Art. 26. Logo que o visitante chegar ao edifício, será reaberta a sessão, 
devendo êle dar entrada no recinto acompanhado da sua comitiva e da comissão, 
ficando de pé todos os Senadores, Deputados e assistentes até que tome 
assento ao lado direito do Presidente. sentando-se no recinto os membros 
oficiais da sua comitiva. 

Art. 27. Em seguida, o Presidente dará a palavra a dois únicos oradores 
encélrregados de saudar o visit<mtc, sendo um Senador e um Deputado, prévia-
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mente designados pelas respectivas Câmarus, depois do que falará, se quiser, 
o visitante, encerrando-se a sessão. 

Art. 28. O visitante será acompanLado de novo pela mesma comissão 
referida no art. 25. 

TíTULO II 

Das Comissões Mistas 

CAPITULO 1 

DAS ESPÉCIES DE COMISSÕES MISTAS 

Art. 29. O Congresso Nacional terá Comissões Mistas de Senadores e 
Deputados organizadas para os seguintes fins, além das que forem constituídas 
para ambas as Câmaras, na forma dos respectivos regimentos: 

a) para opinar sõbre os vetos; 
b) pélra outros fins expressos no ato da sua otganização e mediante 

proposta de uma Câmara e aceitação da outra, na forma dos respectivos 
regimentos, fixado sempre o prazo para duração dos trabalhos. 

Art. 30. As Comissões Mistas para darem parecer sõbre veto compor-
se-ão de três Senadores e três Deputados, nomeados pelos Presidentes das 
respectivas Câmaras logo que tenham ciência dos mesmos, fazendo parte de 
cada grupo, se possível, pelo menos, um dos relatores do projeto na Comissão 
principal. 

Art. 31 . Na constituição das Comissões Mistas, o Presidente de cada 
uma das Câmaras, ouvidos os lideres das diversas bancadas, assegurará, tanto 
quanto possível, e de acõrdo com o critério fixado pelos respectivos regimentos, 
a participação das diversas correntes partidárias. 

CAPITULO II 

DO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES MISTAS 

Art. 32. As Comissões Mistas, uma vez constituídas, se reumrao, dentro 
em quarenta e oito horas, sob a presidência do mais idoso, no edifício que fôr 
combinado. servindo de Secretário um funcionário do Senado ou da Câmara 
escolhido pelo Presidente. Na primeira reunião, serão eleitos o Presidente e 
o Vice-Presidente. O Presidente designará um relator ou relatores para 
os assuntos e logo convocará outra reunião para deliberação. 

Parágrafo único. A nova reunião deverá ser realizada dentro cm cinco 
dias se se tratar de veto. 

Art. 33. Na reunião convocada, o relator ou os relatores lerão o rela-
tório e, salvo no caso de veto, o parecer. que o Presidente submeterá a imediata 
discussão e votação. 

Parágrafo único. Se aprovado o parecer, será por todos assinado como 
parecer da comissão, podendo os que divergirem declarar-se vencidos, justi-
ficando, ou não, o voto respectivo. 

Art. 34. No caso de veto, o relator fará um relatório meramente expo-
sitivo sõbre o projeto, sintetizando, tanto quanto possível, os· motivos do veto. 
Lido e aprovado êsse relatório pela Comissão, o Presidente envia-lo-á ao 
Presidente do Congresso para os devidos fins. 

Art. 35. Os projetos organizados por uma Comissão Mista serão enca-
minhados, alternadamente, ao Senado e à Câmara dos Deputados, respeitada 
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a competência privativa destil, dc.'finida no art. 67 dil Constituição, devendo 
a discussão em cada uma delas, no que não estiver regulado no art. 36, ser 
feita de acôrdo com o respectivo regimento. 

Art. 36. O projeto da Comissão Mista terá o seguinte andamento na 
Câmara que dêle conhecer inicialmente: 

a) recebido no Expediente, será imediatamente publicado, para entrar 
em primeira discussão cinco dias depois; 

b) uma vez incluído na ordem do dia, a primeira discussão far-se-á pelo 
menos em duas sessões seguidas, votando-se afinal; 

c) encerrada a discussão, proceder-se-á à votação, salvo se houver 
emendas, caso em que deve ser êle encaminhado à Comissão Mista para opinar 
sôbre elas; 

d) recebido e lido o parecer sôbre as emendas no expediente, será êle 
publicado e incluído na ordem do dia da sessão que se realizar quarenta e 
oito horas depois, voltando à Comissão Mista para redigir o vencido se 
porventura emendado; 

e) não tendo havido emendas aprovadas ou depois de lido o projeto 
com a nova redação, voltará êle à ordem do dia para segunda discussão qua-
renta e oito horas depois da publicação, aplicando-se daí por diante as normas 
dos incisos c e e/. 

§ l.º O processo na Câmara revisora obedecerá ao disposto nos incisos 
a. b, c e e/. 

§ 2.º Voltando o projeto à Câmara iniciadora, com emendas da revisora, 
será de novo sôbre elas ouvida a Comissão Mista. 

TíTULO III 

Da elaboração legislativa 

CAPITULO I 

DOS PROJETOS DE LEI EM REVISÃO 

SEÇÃO l 

Dos projetos em geral 

Art. 37. Todo projeto de lei enviado à Câmara revisora terá uma 
ementa e será acompanhado de todos os elementos informativos, inclusive 
mensagens, documentos, processos e avulsos com a proposição, pareceres, subs-
titutivos, emendas, debates e declarações de voto, etc. 

Parágrafo único. É licito à Câmara revisora, sem alterar a ementa, 
escoimá-la das simples imperfeições de redação, independente de aprovação 
da Câmara iniciadora. 

Art. 38. As retificações de erros manifestos feitas por uma das Câmaras 
na forma de seu regimento, em proposições da outra, não constituem emendas 
que importem na volta desta à Câmara iniciadora. 

Art. 39. Sempre que a Câmara revisora devolver o projeto à Câmara 
iniciadora com emendas, a Comissão ou as Comissões da última que tiverem de 
opinar a respeito, oficiarão à revisora, comunirnndo-lhe, com o mínimo de cinco 
diils de antecedência, a sessão em que discutirão a matéria. 

§ 1.º A Câmara revisora designará, no máximo, três membros, inclusive 
o relator do vencido na comissão correspondente, para comparecerem à reunião 
constante dêste artigo, os quais poderão discutir as emendas, sem direito de voto. 
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§ 2.º Se se tratar de projeto de código, as emendas serão submetidas ao 
parecer de uma comissão mista da qual farão parte os relatores do projeto 
em cada uma das cãmaras. 

§ 3.º Para os efeitos do parágrafo anterior, a Câmara revisora, ao devolver 
o projeto à iniciadora, comunicar-lhe-á os nomes dos membros da comissão 
mista. 

Art. 40. Ao votar as emendas oferecidas pela Câmara revisora, só é lícito 
à Câmara iniciadora cindi-las quando se tra~ar de artigos, parágrafos, alíneas 
fàcilmente separáveis e desde que não modifiquem ou prejudiquem o sentido 
da ementa. 

Art. 41. A Câmara que ultimar a elaboração do projeto de lei apor-lhe-á 
o texto definitivo da ementa com que deva ser submetido à sanção. 

Art. 42. Os projetos aprovados definitivamente serão enviados à sanção, 
dentro do prazo improrrogável de dez dias. 

Art. 43. Quando sôbre o mesmo assunto houver projeto em cada uma das 
Câmaras, terá prioridade, para a discussão e votação, o que primeiro chegar à 
revisão. 

SEÇÃO II 

Do projeto de orçamento 

Art. 44. O projeto de orçamento deverá ser enviado pela Câmara dos 
Deputados ao Senado até o dia 15 de setembro e por êste devolvido com 
as suas emendas até o dia 31 de outubro. 

§ 1.º Se até o dia 16 de setembro a Comissão de Finanças da Câmara 
não houver entregue à Mesa o projeto de orçamento, para discussão final. 
será êle colocado, independente de parecer, em ordem do dia. 

§ 2.º A regra do parágrafo anterior se aplica ao Senado se a Comissão 
de Finanças não tiver enviado à Mesa, até 16 de outubro, o respectivo projeto. 

CAPITULO II 

DO VETO 

Art. 45. Logo que receber o teor do veto oposto a qualquer projeto de 
lei, o Presidente do Senado o fará ler na primeira sessão do Senado e enviará 
cópia ao Presidente da Câmara dos Deputados, convocando o Congresso com 
" antecedência mínima de quinze dias e máxima de vinte e cinco. 

Art. 46. Na mesma sessão em que fôr lido o veto, o Presidente de 
~ada uma das Câmaras nomeará os membros da Comissão Mista a que se 
refere o art. 30. 

Art. 47. Logo que receber o relatório da Comissão Mista, o Presidente 
lo Senado manda-lo-á publicar no Diário do Congresso Nacional. 

Art. 48. Dois dias antes da sessão conjunta, serão distribuídos avulsos 
impressos com o projeto, as regras vetadas e as sancionadas, se se tratar de 
"·cto parcial, o parecer da Comissão Mista e, tanto quanto possível, os pareceres 
das Comissões permanentes do Senado e da Câmara dos Deputados sôbre a 
matéria vetada. 

Art. 49. A votação não versará sôbre o veto, mas sôbre o projeto vetado, 
votando com a cédula «sim» os que o aprovarem, rejeitando o veto e com a 
cédula «não» os que o recusarem, assim aceitando as razões do veto. 
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Parágrafo unico. Quando o veto fôr parcial, serão votados como dispo-
sições autônomas, cada uma das por êle atingidas, salvo quando se tratar 
de matéria correlata e idêntica. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 50. Os Senadores e os Deput<tdos poderão entrar e permanecer 
durnnte quaisquer sessões no recinto d<t outra Cãm<tra e das suas Comissões 
Permanentes, salvo no momento das votações simbólic<ts ou das respectivas 
verificações. 

Art. 51. O presente Regimento só poderá ser modificado pelo Con-
gresso, em sessão conjunta das su<ts duas Câmaras e mediante proposta: 

a) das maiorias da Comissão Diretora do Senado e da Mesa da Câmara 
dos Deput<tdos; 

b) de cem subscritores, sendo no mínimo vinte Senadores e oitenta 
Deputados; 

§ !." No caso da alínea b, recebida a proposta pelo Presidente do Senado, 
êste a encaminhará à Comissão Diretora do Senado e à Mesa da Câmara 
dos Deputados, para emitirem parecer dentro em quinze dias. 

§ 2.º Com os pareceres ou sem êles, se desnecessários ou por não pro-
feridos, no prazo legal, o Presidente fará publicar a proposta e pareceres e 
convocará a sessão conjunta para deliberar dentro em oito dias. 

Art. 52. Nas votações do regimento comum, o Presidente terá voto de 
qualidade. 

Art. 53. Nos casos omissos neste Regimento, aplicar-se-ão as normas 
do Regimento do Senado. e, se êste ainda fôr omisso, as do da Câmara dos 
Deputados. 

Art. 54. Todo o arquivo 
0

das sessões do Congresso Nacional ficará 
sob a guarda da Secretaria do Senado Federal. 

Senado Federal, 20 de abril de 1951. 

}OÃO .CAFÉ FILHO 

Presidente do Senado Federal 



CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  



Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus, 
em Assembléia Constituinte, para organizar um regime democrático, decretamos 
e promulgamos a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
TITULO 1 

Da Organização Federal 

CAPITULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. l .º Os Estados Unidos do Brasil mantém, sob o regime representa-
tivo, a Federação e a República. 

Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, 
§ !." A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os 

Territórios. 
§ 2.0 O Distrito Federal é a capital da União. 
Art. 2.º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou des-

membrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante 
voto das respectivas assembléias legislativas, plebiscito das populações direta-
mente interessadas e aprovação do Congrr-sso Nacional. 

Art. 3. 0 Os Territórios poderão, mediante lei especial, constituir-se em 
Estados, subdividir-se em novos Territórios ou volver a participar dos Estados 
de que tenham sido desmembrados. 

Art. 4.º O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se malograr o 
recurso ao arbitramento ou aos meios pacíficos de solução do conflito, regulados 
por órgãos internacional de segurança, de que participe; e em caso nenhum se 
empenhará em 9uerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em 
aliança com outro Estade:. 

Art. 5.º Compete à União: 
1 - manter relações com os Estados estrangeiros e com êles celebrar 

tratados e convenções; 
II declarar guerra e fazer a paz; 

III - decretar, prorrogar e suspender o estado de sitio; 
IV - organizar ·as fôrças armadas, a segurança das fronteiras e a defesa 

externa; 
V - permitir que fôrças e~trangeiras transitem pelo território nacional 

ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamente; 
VI - autorizar a produção e fiscalizar o comércio de material bélico; 

VII - superintender, em todo o território nacional, os serviços de polícia 
marítima, aérea e de fronteiras; 

VIII - cunhar e emitir moeda e instituir bancos de emissão; 
IX - fiscalizar as operações de estabelecimentos de crédito, de capita-

lização e de seguro; 
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X estabelecer o plar:o nacional de viação; 
XI manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional; 

XII explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, os 
serviços de telégrafos, de radiocomunicação, de radiodifusão, de telefones 
interestaduais e internacionais, de navegação aérea e de vias férreas que 
liguem portos marítimos a fronteiras nacionais ou transponham os limites 
de um Estado; 

XIII - organizar defesa permanente contra os efeitos da sêca, das 
endemias rurais e das inundações; 

XIV - conceder anistia; 
XV - legislar sôbre: 

a) direito civil, cqmercial. penal, processual, eleitoral, aeronáutico e 
do trabalho; 

b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; 
de defesa e proteção da saúde; e de .regime penitenciário_; 

e) produção e consumo; 
d) diretrizes e bases da educação nacional; 
e) registros públicos e juntas comerciais; 
f) organização, instrução, justiça e garantias das policias militares e 

condições gerais da sua utilização pelo Govêrno Federal, nos casos de mobi-
lização ou de guerra; 

g) desapropriação; 
h) reqms1çoes c1v1s e militares em tempo de guerra; 
i) regime dos portos e da navegação de cabotagem; 
j) tráfego interestadual; 

k) comércio exterior e interestadual; instituições de crédito, câmbio e 
transferência de valores para . fora do país; 

1) riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, 
florestas, caça e pesca; 

m) sistema monetário e de medidas; título e garantia dos metais; 
n) naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiro; 
o) e1nigração e imigração; 
p) condições de capacidade para o exercício das profissões técnico-

científicas e liberais; 
q) uso dos símbolos nacionais; 
r) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. 
Art. 6• A competência federal para legislar sôbre as matérias do art. S•, 

n.º XV, letras b, e, d, f, h. j. 1. o e r, não exclui a legislação estadual supletiva 
ou complementar. 

Art. 7.º O Govêrno Federal não intervirá nos Estados, salvo para; 
I manter a integridade nacional; 

II repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro; 
III pôr têrmo a guerra civil; 
IV garantir o livre exercício de qualquer dos poderes estaduais; 
V assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária; 

VI reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de fôrça maior, 
suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua divida externa 
fundada; 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios: 
a) forma republicana representativa; 
b) independência e harmonia dos poderes; 
e) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à 

das funções federais correspondente•;; 
d) proibição da reeleição de governadores e prdeitos para o período 

imediato; 
e) autonomia municipal; 
f) prestação de contas da administração; 
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g) garantias do Poder Judiciário. 
Art. 8.º A intervencão será decretada por lei feder3J nos casos dos 

ns. VI e VII do artiçio a~terior. 
Parágrafo único. No caso do n.º VII, o ato argüido de inconstitucio-

!lalidade será submetido pelo Procurador-Geral da República ao exame do 
Supremo Tribunal Federal, e, se êste a declarar, será decretada a intervenção. 

Art. 9." Compete ao Presidente da República decretar a intervenção nos 
casos dos ns. I a V do art. 7.º. 

§ 1.º A decretaçifo dependerá: 
I - no caso do n.º V, de reqUis1çao do Supremo Tribunal Federal ou, 

se a ordem ou decisão fôr da Justiça Eleitoral, de requisição do Tribunal 
Superior Eleitoral; 

II - no caso do n.º IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do 
Executivo, coato ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal. 
se a coação fôr exercida contra o Poder Judiciário. 

§ 29 79 n 9No segundo caso previsto pelo art. , II, só no Estado invasor 
será decretada a intervenção. 

Art. 10. A não ser nos casos de requisição do Supremo Tribunal Federal 
ou do Tribunal Superior Eleitoral. o Presidente da República decretará a 
intervenção e submetê-la-á, sem prejuízo da sua imediata execução, à aprovação 
do Congresso Nacional. que, se não estiver funcionando, será convocado 
extraordináriamente para êsse fim. 

Art. 11 . A lei ou o decreto de intervenção fixar-lhe-á a amplitude, a 
duração e as condições em que deverá ser executada. 

Art. 12. Compete ao Presidente da República tornar detiva a inter-
venção e, senc!o necessário, nomezr o Interventor. 

Art. 13. Nos casos do art. 7.", n." VII, observado o disposto no art. 8.º, 
parágrafo único, o Congresso Nacional se limitará a suspender a execução 
do ato argüido de inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o 
restabelecimento da normalidade no Estado. 

Art. 14. Cessados os motivos que houverem determinado a intervenção, 
tornarão ao exercício dos seus cargos as aÚtoridades estaduais afastadas em 
consE.'qüência dela. 

Art. 15. Compete à União decretar impostos sôbrc: 
I importação de mcrcadorins de procedência estrangeira; 

II - consumo de mercadorias; 
III - produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim impor-

tação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos, 
de qualquer origem ou natureza, este:-,dendo-se êsse regime, no que fôr aplicável, 
aos minerais do país e à energia elétrica; 

IV renda e proventos de qualquer natureza; 
V transfer.ência de fundos para o exterior; 

VI negócios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lei 
federal. 

§ 1.º São isentos do impôsto de consumo os artigos que a lei clasisfica~ 
como o minimo indisp~nsável à hab:tação, vestuário, alimentação e tratamento 
médico das pessoas de rE.'strita capacidade econômica. 

§ 2.º A tributação de que trata o n.º III terá a forma de impôsto único, 
que incidirá sôbre cada espécie de produto. Da renda resultante, sessenta 
por cento no minimo serão entregues nos Estados, ao Distrjto Federal e .aos 
Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e produção, 
nos têrmos e para os fins estabelecidos em lei federal. 

§ 3.º A União poderá tributar a renda das obrigações da divida pública 
estadual ou municipal e os proventos dos <:igcntcs dos Estados e dos Municípios; 
mas não poderá fazê-lo em limites superiores aos que fixar para as suas 
riróprias obr;-:;:.ções e para os proventos dos seus próprios agentes. 
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§ 4.º A União entregará aos Municíp:os, cxch!ídos os das capitais, 
dez por cento do total que arrecadar do impôsto de que trata o n." IV, feita a 
distribuição em partes iguais e aplicando-se, pelo menos, metade da importância 
em beneficies de ordem rural. 

§ 5." N.'ío se compreendem nas dispcsições do n." VI os atos jurídicos 
ou os seus instrumentos, quando forem partes a União, os Estados ou os 
Municípios, ou quando incluídos na competência tributária estabelecida nos 
arts. 19 e 29. 

§ 6." Na iminência ou no caso de guerra externa, é facultado à União 
decretar impostos extraordinários, que não serão partilhados na forma do art. 21 
e que deverão suprimir-se 9radualmente, dentro em cinco anos, contados 
da data ela assinatura da paz. 

Art. 16. Compete ainda à União decretar os impostos previstos no 
art. 19, que devam ser cobrados pelos Territórios. 

Art. 17. À Uriião é vedado decretar tributos que nüo sejam uniforme~ 
em todo o território nacional, ou que ir:1portcm distinçüo ou preferência para 
êstc ou aquêle pôrto, em detrimento de outro de qualquer Estado. 

Art. 18. Cada Estado se re9erá pela Constituição e pelas leis que 
adotar, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1° Aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita ou explicita-
mente, não lhes scja101 vedados por esta Constituição. 

§ 2." Os Estados proverão às necessidades do seu govêrno e da sua 
administração, cabendo à União prestar-lhes wcorro, em caso de calamidade 
pública. 

§ 3.º Mediante acôrdo com a União, os Estados poderão encarregar 
funcionárics federais da execução de leis e serviços estaduais 0•1 de atos e 
decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a União, poderá, em matéria 
da sua comp::tência, cometer a funcionários estaduais encargos aúálogo5, pro-
vendo às necessárias despesas. 

Art. 19. Compete aos Es:ados decretélr impcstcs sô'.:irc: 
I propriedade tcrritori'11, exceto a urbana; 

II - transmissüo de propriedade causa mortis; 
III - transmissão de propriedade imobiliária inter vivos e sua in:orporação 

ao capital de sociedades; 
IV - vencias e consi9nações efetuadas por comerciantes e produtores, 

inclusive industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produtor, 
conforme o definir a lei estadual; 

V - exportação de 101ercadorias de sua produção para o estrangeiro. 
até o máximo de cinco por cento ad valorem, vedados quaisquer adicionais; 

VI - os atos regulados por lei estadual, os do serviço de sua justiça 
e os negócios de sua economia. 

§ 1 • O impôsto territorial não incidirá sôbre sítios de área não excedente 
a vinte hectares, quando os cultive, só ou com sua familia, o proprietário que 
não possua outro imóvel. 

§ 2." Os impostos sôbre transmissiío de bens corpóreos (ns. II e III) 
cab~m ao Estado em cujo território êstcs se achcr.t situados. 

§ 3." O impôsto sôbre transmiss5o causa mortis de bens incorpóreos, 
inclusive títulos e créditos, pertence, ainda quando a sucessão se tenha aberto 
no estran9eiro, ao Estado em cujo t~rritóno os vdores da hcnrança forc1~1 
liquiâados ou transferidos aos herdeiros. 

§ 4.º Os Estados não poder5o tributar ti'.ulos da divida pública emitidos 
por outras pessoas jurídicas de direito público interno, em limite superior ao 
estabelecido para as suas próprias obri9ações. 

§ 5.º O impôsto sôbre vendas e consignações será uniforme, sem di5tinção 
de procedência ou destino. 
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~ 6.º Em casos excepcionais, o Senado Federal poderá autori:ar o 
aumento, por determir.ado tempo, do impõsto de exportação até o máximo 
de dez por cento ad valorem. 

Art. 20. Quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a do impõsto 
de exportação, exceder. cm Município que não seja o da capital. o total das 
rendas locais de qualquer natureza, o Estado dar-lhe-á anualmente trinta por 
cento do excesso arrecadado. 

Art. 21. A União e os Estados poderão decretar outros tributos além 
dos que lhes são atribuídos por esta Constituição. mas o impõsto federal 
excluirá o estadual idêntico. Os Estados farão a arree<1dação de tais impostos 
e, à medida que ela se efetuar, entregarão vinte por cento do produto à 
União e quarenta por cento aos Municípios onde se tiver realizado a cobrança. 

Art. 22. A administração financeira, especialmente a execução do orça-
mento, será fiscalizada na União pelo Congresso Nacional. com o auxílio 
do Tribunal de Contas, e nos Estados e Municípios pela forma que fõr 
estabelecida nas Constituições estaduais. 

Parágrafo t:nico. Na elaboração orçamentária se obscrv<irá o disposto 
nos arts. 73 a 75. 

Art. 23. Os Estados não intervirão nos Municípios senão para lhes 
regularizar as finanças, quando: 

I ~ se verificar impontualidade no serviço de empréstimo garantido 
pelo Estado; 

II ~ deixarem de pagar, por dois anos cousecutivos, a sua dívida fundada. 
Art. 24. É permitida ao Estado a criação de órgão de assistência técnica 

aos Municípios. 
Art. 25. A organização administrativa e a judiciária do Distrito Federal 

e dos Territórios regular-se-ão por lei federal. observado o disposto no 
art. 124. 

Art. 26. ( •) O Distrito Federal será administrado por Prefeito, de 
nomeação do Presidente da República, e terá Câmara, eleita pelo povo, com 
funções legislativas. 

§ !." F;::r-se-á a r:omcuç5o depois que o Senado Federal houver dado 
assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República. 

§ 2.º O Prefeito será demissivel ad nutum. 
§ 3.º Os desembargadores do Tribunal de Jus'.ic:i tcrfio vencimentos 

não inferiores à mais alta remuneração dos magistrac~03 de igual categoria 
nos Estados. 

§ 4.º Ao Distrifo Federal cubem os mesmos ir.:poét.Js atribuídos por esta 
Constituição aos E~tados e c:os Municípios. 

Art. 27. É vedado à União, aos Estados, 2" Cistrcto Federal e aos 
Municípios estabelecer limitações ao tráfego de qualquer natureza por meio 
de tributos interestaduais ou intermunicipais, rcss<:llvc:da a cobrança de taxas, 

( ..- ) Emenda promulgada cm 26 de de::embro de 1950 e publicada no Diário do Congresso 
Nacional de 29 do mesmo mês e ano : 

AS MESAS DO SENADO E DA CÃMARA DOS DEPUTADOS promulgam nos têrmos 
do art. 217, § 49, da Constituição Federal. a seguinte 

EMENDA No 1. do Art. 26, § 39, da Constituição 
Artigo único. O art. 26, § 39 da Constituição Federal passa a ter a seguinte redação : 
«Üs vencimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça serão fixados em quantia não 

inferior a setenta por cento do que recebem os Ministros do Suprc:mo Tribunal Federal ; e os 
dos demais juízes vitalícios com diferença não excedente a trinta por ce.Oto de 11ma para out·n 
entrância, atribuindo~se: aos d~ entrância mais E:levada não menos de dois têrços dos vencimentos 
dos Desembargadores». 

Congresso Nacional. em 26 de dezembro de 1950. - Ncrcu Ramos. Presidente do Senado 
Federal. - José Augusto Bezerra de Medeiros, Presidente:, cm exercício da Câmara dos Deputados. 
- Georgino Avelino, 19 Secretário do Snado. _. Bc:nto Munhoz da Rocha. 1Q Secnetário da Câ~ 
mara do Deputados . ......- João Vilasboas, 29 Secretário do Senado. - Oswaldo Studart Filho 29 Se:~ 
cretário da Câmara dos Deputados. - Dario Cardoso, 3? Secretário do Senado. - Martiniano de 
Araújo. 39 Secretário da Câmara. em exc!dcio. - Alfrcdc Ncues. iQ Secretário do Senado cm 
exercício- ...- Antônio Martins, 41,1 Secretá~·" <la Câmara, cm exercício.» 

http:ir.:po�t.Js
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inclusive pedágio, destinadas exclusivamente à indenização das despesas de 
construção, conservação e melhoramento de estradas. 

Art. 28. A autonomia dos Municípios será assegurada: 
I - pela eleição do Prefeito e dos vereadores; 

II - pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar interêsse 
e, especialmente, 

a) à dccretaç5o e arrecadação dos tributos de sua competência e à 
aplicação das suas rendas; 

b) ci org<::nização dos serviços públicos locais. 
§ 1.º Poderão ser nomeados pelos governadores dos Estados ou dos 

Territórios os prefeitos das capitais, bem como os dos Municípios onde 
houver estâncias hidrominerais naturais, quando beneficiadas pelo Estado ou 
pela União. 

§ 2.º Serão nomeados pelos governadores dos Estados ou dos Territórios 
os prefeitos dos Municípios que a lei federal. mediante parecer do Conselho 
de Segurança Nacional. declarar bases ou portos militares de excepcional 
importância para a defesa externa do país. 

Art. 29. Além da renda que lhes é ntribuída por fôrça dos § § 2.º e 4.º 
do art. 15, e dos impostos que, no todo ou cm parte, lhes forem transferidos 
pelo Estado, pertencem aos Municípios os impostos: 

l predial e territorial urbano; 
II de licença; 

III de indústrias e profissões; 
IV sôbre diversões públicas; 
V sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua comp~tência. 

Art. 30. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios cobrar: 

I - contribuição de melhoria, quando se verificar valori::ação do imóvel. 
em conseqüência de obras p.::blicas; 

II - taxas; 
III - quaisquer outras rendas que poss<:m provir do exercício de suas 

atribuições e da utilização de seus bens e serviços. 
Parágrafo único. A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em 

limites superiores à despesa realizada, nem ao acréscimo de valor que da obra 
decorrer, para o imóvel beneficiado. 

Art. 31. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
é vedado: 

I - criar di~tinçôes entre brasileiros ou preferências em favor de uns 
contra outros Estados ou Municípios; 

II - cs'.abclccer cu subvencionar cultos religiosos, ou embaraçar-lhes 
o exercício; 

III - ter relação de ali<:nça ou cep~ndência com qualquer culto ou 
igreja, sem prejuí;:o da colaboração recíproca em prol do interêsse coletivo ; 

IV - recusar fé aos documentos públicGs; 
V - lançar impôsto ~ôbre: 

a) bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prcjuí::o da tributação 
dos serviços públicos concedidos, observado o disposto no parágrafo único 
dêste artigo; 

b) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, 
instituições de educação e de assistência social. desde que as suas rendas 
sejam aplicadas integralmente 1~0 país para os respectivos fins; 

c) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos 
e: livros. 11: "'"'i 

Parágrafo Lnico. Os serviços públicos concedidos não gozam de isenção 
tributária, salvo quando estabelecida pelo poder competente ou quando a 
União a instituir, em lei especial. relativamente aos próprios serviços, tendo 
em vista o interêsse comum. 



- 149 -

Art. 32. Os Estados, o Di~trito Federal e os Municípios não pockr.:io 
estabelecer diforença tributária, cm raz5o da procedência, entre bens de c;ualqm-r 
naturez8. 

Art. 33. É defeso aos Estados e aos Municípios contra:r empréstimo 
externo sem prévia autorizaçfo do Senado Federal. 

Art. 34. Incluem-se entre os bens da União: 
I ~ os lagos e quaisquer correntes de água em t2rrcnos do seu domínio 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou 
se estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres 
nas zonas limítrofes com outros pnlscs; 

II ~ a porçi:ío de terras devolutas indispensáveis à dcfc~n das fronteiras, 
21s fortificações, construções militares e cstradc:s de ferro. 

Art. 35. Incluem-se entre os bens do Estado os lagos e rios em terrenos 
do seu domínio e os que têm nascente e foz no território estadual. , 

Art. 36. São Poderes da União o Legislativo, o Executiov e o Judiciário, 
independentes e harmônicos entre si. 

§ 1.º O cidadão investido na função de um dêles não poderá exercer a 
de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. 

§ 2.º É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições. 

CAPITULO II 

DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO 1 
Disposições prelimimares 

Art. 37. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que 
se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art. 38. A eleição para deputados e senadores far-se-á simultâneamente 
em todo o país. 

Parágrafo único. São condições de elegibilidade para o Congresso Na-
cional : 

I - ser brasileiro (art. 129, ns, I e II); 
II - estar no exercício dos direitos políticos ; 
III - ser maior de vinte e um anos para a Câmara dos Deputados e 

de trinta e cinco para o Senado Federal. 
Art. 39. O Congresso Nacional reunir-se-á na Capital da República, a 

15 de março de cada ano, e funcionará até 15 de dezembro. 
Parágrafo umco. O Congresso Nacional só poderá ser convocado extra-

ordináriamente pelo Presidente da República ou por iniciativa do têrço de uma 
das câmaras. · 

Art. 40. A cada uma das câmaras compete dispôr, em regimento interno, 
sôbre sua organização, polícia, criação e provimento de cargos. 

Parágrafo único. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que 
participem da respectiva câmara. 

Art. 41. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção 
da mesa dêste, reunir-se-ão em sessão conjunta para : 

I - inaugurar a sessão legislativa; 
II - elaborar o regimento comum; 
III - receber o compromisso do Presidente e o do Vice-Presidente da 

República; 
IV - deliberar sôbre o veto . 
Art. 42. Em cada uma das câmaras, salvo disposição constitucional em 

contrário, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a 
\llaicria dos seus membros. 
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Art. 43. O voto será secreto nas eleições e nos casos estabeledicos nos 
arts. 45, § 2°, 63, nº I, 66, nº VIII, 70, § 3°, 211 e 213. 

Art. 44. Os deputados e os senadores são invioláveis no exercício do 
mandato, por suas opiniões, palavras e votos. 

Art. 45. Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura 
seguinte, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo 
em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia 
licença de sua câmara. 

§ l.º No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos 
dentro de quarenta e oito horas, à câmara respectiva, para que resolva sõbre 
a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa. 

§ 2.º A câmara interessada deliberará sempre pelo voto da maioria dos 
seus membros. 

Art. 46. Os deputados e senadores, quer civis, quer militares, não po-
ckrão ser incorporados às fôrças armadas senão em tempo de guerra e mediante 
Jicença de sua câmara, ficando então sujeitos à legislação militar. 

Art. 47. Os deputados e senadores vencerão anualmente subsidio igual 
e terão igual ajuda de custo. 

~ l." O subsídio será dividida em duas partes; uma fixa, que se pagará 
no decurso do ano, e outra variável, correspondente ao comparecimento. 

§ 2.º A ajuda de custo e o subsídio serão fixados no fim de cada 
legislatura. 

Art. 48. Os deputados e senadores não poderão 
I - desde a expedição do diploma; 
a) celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, entidade 

autárquica ou sociedade de economia mista, salvo quando o contrato obedecer 
a normas uniformes; 

b) aceitar nem exercer comissão ou emprêgo remunerado de pessoa jurí-
dica de direito público, entidade autárquica, sociedade de economia mista ou 
cmprêsa concessionária de serviço público; 

II - desde a posse : 
a) ser proprietário ou diretor de emprêsa que goze de favor decorrente 

de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função 
remunerada; 

b) ocupar cargo público do qual possa ser demitido ad nutum; 
e) exercer outro mandato legislativo, seja federal, estadual ou municipal; 
d) patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público. 
§ l.º A infração do disposto neste artigo, ou a falta, sem licença, às 

srssões, por mais de seis meses consecutivos, importa perda do mandato, 
declarada pela câmara a que pertença o deputado ou senador, mediante 
provocação de qualquer dos seus membros ou representação documentada 
de par.tido político ou do Procurador-Geral da República. 

§ 2.º Perderá, igualmente, o mandato o deputado ou senador cujo pro· 
cedimento seja reputado, pelo voto de dois têrços dos membros de sua câmara, 
incompatível com o decõro parlamentar. · 

Art. 49. É permitido ao deputado ou senador, com prévia licença da sua 
câmara, desempenhar missão diplomática de caráter transitório, ou participar, 
no estrangeiro, de congressos, conferências e missões culturais. 

Art. 50. Enquanto durar o mandato, o funcionário público ficará afas-
tadu do exercício do cargo, contando-se-lhe tempo de serviço apenas para 
promoção por antiguidade e aposentadoria. 

Art. 51. O deputado ou senador investido na função de ministro de 
Estado, interventor federal ou secretário de Estado não perde o mandato. 

Art. 52. No caso do artigo antecedente e no de licença, conforme esta· 
belecer o regimento interno, ou de vaga de deputado ou senador, será convo· 
cada o respectivo suplente. 
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Parágrafo único. Não havendo suplente para preencher a vaga, o presi-
dente da câmara interessada comunicará o fato ao Tribunal Superior Eleitoral 
para providenciar a eleição, salvo se faltarem menos de nove meses para o 
têrmo do período. O deputado ou senador eleito para a vaga exercerá o 
mandato pelo tempo restante. 

Art. 53. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarão comissões 
de inquérito sôbre fato determinado, sempre que o requerer um têrço dos 
seus membros . 

Parágrafo único. Na organização dessas comissões se observará o cri-
tério estabelecido no parágrafo único do art. 40. 

Art. 54. Os Ministros de Estado são obrigados a comparecer perante a 
Câmara dos Deputados. o Senado Federal ou qualquer das suas comissões, 
quando uma ou outra câmara os convocar para, pessoalmente, prestar 'infor-
mações acêrca de assunto previamente determinado, 

Parágrafo único. A falta do comparecimento, sem justificação, importa 
crime de responsabilidade. 

Art. 55. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, assim como as 
suas comissões, designarão dia e hora para ouvir o Ministro de Estado que 
lhes queira prestar escalrecimentos ou solicitar providências legislativas. 

SEÇÃO 11  
Da Câmara dos Deputados  

Art. 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 
eleitos, segundo o sistema de representação proporcional. pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Territórios. 

Art. 57. Cada legish1t1m1- durará quatr0 aros. 
Art. 58. O número de deputados será fixado por lei, em proporçil.o que 

não exceda um para cada cento e cinqüenta mil habitantes até vinte deputados, 
e, além dêsse limiter, um para cada duzentos e cinqüenta mil habitantes. 

§ Cada Território terá um deputado, e será de sete deputados o19 

número mínimo por Estado e pelo Distrito Federal. 
§ 2.0 Não poderá ser reduzida a representação já fixada. 
Art. 59. Compete, privativamente, à Câmara dos Deputados. 
I - a declaração, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, da 

procedência ou improcedência da acusação contra o Presidente da República, 
nos têrmos do art. 88, e contra os ministros de Estado, nos crimes conexos 
com os do Presidente da República; 

II - a iniciativa da tomada de contas do Presidente da República, me-
diante designação de comissão especial. quando não forem apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 
legislativa. 

SEÇÃO 1Il 
Do Senado Federal 

Art. 60. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e 
do Distrito Federal. eleitos segundo o principio majoritário. 

§ 1.º Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, elegerá três senadores. 
§ 2.º O mandato de senador será de oito anos. 
§ 3." A representação de cada Estado e a do Distrito Federal renovar-

sc-ão de quatro em anos, alternadamente, por um e por dois terços. 
§ 4. 0 Substituirá o senador, ou suceder-lhe-á nos tênnos do art. 52, o 

suplente com êle eleito. 
Art. 61. O Vice-Presidente da República exercerá as funções de presi-

dente do Senado Federal, onde só terá voto de qualidade. 
Art. 62. Compete piivativamente ao Senado Federal: 
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I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e 
o> Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com os daquele; 

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o 
Procurador-Geral da República, nos crimes de responsabilidade. 

§ l .º Nos casos dêste artigo, funcionará como presidente do Senado o 
do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2.º O Senado Federal só proferirá sentença condenatória pelo voto 
de dois terços dos seus membros. 

§ 3.º Não poderá o Senado Federal impor outra pena que não seja a 
da perda do cargo com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de 
qualquer função pública, sem prejuízo da ação da justiça ordinária. 

Art. 63. Também compete privativamente ao Senado Federal : 
I - aprovar, mediante voto secreto, a escolha de magistrados, nos casos 

estabelecidos por esta Constituição, do Procurador Geral da República, dos 
Ministros do Tribunal de Contas, do Prefeito do Distrito Federal, dos membros 
do Conselho Nacional de· Economia e dos chefes de missão diplomática de 
caráter permanente; 

II - autorizar os empréstimos externos dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

Art. 64. Incumbe ao Senado Federal suspender a execução, no todo 
ou em parte, de lei ou decreto declarados inconstitucionais por decisão definitiva 
do Supremo Tribunal Federal. 

SpÇAO IV 
Das atribuições do Poder Legislativo 

Art. 65. Compete ao Congresso Nacional. com a sanção do Presidente 
da República : 

I - votar o orçamento; 
II - votar os tributos próprios da União e regular a arrecadação e a 

distribuição das suas rendas; 
III - dispor sôbre a dívida pública federal e os meios de solvê-la; 
IV - criar e extinguir cargos públicos e fixar-lhes os vencimentos, sempre 

por lei especial; 
V - votar a lei de fixação das fôrças armadas para o tempo de paz; 
VI - autorizar abertura e operações de crédito e emissões de curso 

!orçado; 
VII - transferir tcmporàriamente a sede do Govêrno Federal ; 
VIII - resolver sôbre limites do território nacional; 
IX - legislar sôbre bens do domínio federal e sôbre tôdas as matérias 

da competência da União, ressalvado o disposto no artigo seguinte. 
Art. 66. É da competência exclusiva do Congresso Naciona 1: 
I - resolver definitivamente sôbre os tratados e convenções celebradas 

com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República; 
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a fazer 

a paz; 
III - autorizar o Presidente da República a permitir que fôrças estran-

geiras transitem pelo território nacional, ou por motivo de guerra, nêle perma-
neçam temporàriamente; 

IV - aprovar ou suspender a intervenção federal. quando decretada pelo 
Presidente da República; 

V - conceder anistia; 
VI - aprovar as resoluções das assebmléias legislativas estaduais sôbre 

incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados; 
VII - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se 

ausentarem do país; 
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VIII - julgar as contas do Presidente da República; 
IX - fixar a ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional. bem 

como o subsídio dêstes e os do Presidente e do Vice-Presidente da Repúblíca; 
X - mudar temporàriamente a sua sede. 

SEÇÃO V 
Das leis 

Art. 67. A iníciativa das leis, ressalvados os casos de competência 
exclusiva, cabe ao Presidente da República e a qualquer membro ou comissão 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

§ 1.º Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da República a 
iniciativa da lei de fixação das fôrças armadas e a de tôdas as leis sôbre 
matéria financeira. · 

§ 2.º Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados, do Senado 
e dos tribunais federais, no que concerne aos respectivos serviços administra-
tivos, compete exclusivamente ao Presidente da República a iniciativa das leis 
que criem empregos em serviços existentes, aumentem vencimentos ou modi-
fiquem, no decurso de cada legislatura, a lei de fixação das fôrças armadas. 

9 3.º A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 
República começará na Câmara dos Deputados. 

Art. 68. O projeto de lei adotado numa das câmaras será revisto pela 
outra, que, aprovando-o, o enviará à sanção ou à promulgação (arts. 70 e 71 j. 

Parágrafo único. A revisão será discutida e votada num só turno. 

Art. 69. Se o projeto de uma câmara fôr emendado na outra, volverá 
à primeira para que se pronuncie acêrca da mor'.ificação, aprovando-a ou não. 

Parágrafo único. Nos têrmos da votação final. será o projeto enviado 
à sanção. 

Art. 70. Nos casos do art. 65, a câmara onde se concluir a votação 
de um projeto enviá-lo-á ao Presidente da República, que, aquiescendo, o 
sancionará. 

§ 1.º Se o Presiàente da República julgar o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional ou contrário aos interêsses nacionais, vetá-lo-á, total ou 
parcialmente, dentro de dez dias úteis, contados daquele em que o receber, 
e comunicará no mesmo prazo, ao Presidente do Senado Federal. os motivos 
do veto. Se a sunção fôr negada quando estiver finda a sessão legislativa, 
o Presidente da República publicará o veto. 

§ 2.º Decorrido o decêndio, o silêncio do Presidente da República impor-
tará sanção. 

§ 3.º Comunicado o veto ao Presidente do Senado Federal, êst~ con-
vocará as duas câmaras para, em sessão conjunta, dêle conhecerem, c011s!-
derando-se aprovado o projeto que obtiver o voto de dois terços dos deputados 
e senadores presentes. Nesse caso, será o projeto enviado para promulgação 
ao Presidente da República. 

§ 4.º Se a lei não fôr promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente 
da República, nos casos dos §§ 2.º e 3.º, o Presidente do Senado a promulgará; 
e, se éste o não fizer em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do Senado. 

Art. 71. Nos casos do art. 66, considerar-se-á coin a votação final 
encerrada a elaboração da lei, que será promulgada pelo Presidente do Senado. 

Art. 72. Os projetos de lei rejeitados ou não sancionados só se poderão 
renovar na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta 
dos membros de qualquer diis câmaras. 





- 155 -

CAPíTULO III 
DO PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO 1 
Do Presidente e do Vice-Presidente da l(cpública 

Art. 78. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. 
Art. 79. Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, 

no de vaga, o Vice-Presidente da República. 
§ l.º Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice-Presi-

dente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência 
o Presidente da Câmara dos Deputados, o Vice-Presidente do Senado Federal 
e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2.º Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República. 
far-se-á eleição sessenta dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas 
ocorrerem na segunda metade do período presidencial, a eleição para ambos 
os cargos será feita, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso 
Nacional, na forma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos 
deverão completar o período dos seus antecessores. 

Art. 80. São condições de elegibilidade para Presidente e Vice-Presidente 
da República: 

I ser brasileiro (art. 129, ns. I e II); 
II - estar no exercício dos direitos políticos; 

III - ser maior de trinta e cinco anos. 
Art. 81. O Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos 

simultâneamente, em todo o país, cento e vinte dias antes do têrmo do período 
presidencial. 

Art. 82. O Presidente e o Vice-Presidente da Uepública exerce"ão o 
cargo por cinco anos. 

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posso= 
em sessão do Congresso Nacional ou, se .êste não estiver reunido, perante o 
Supremo Tribunal Federal; 

Parágrafo único. O Presidente da República prestará, no ato da posse, 
êste compromisso: «Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da 
República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe 
a união, a integridade e a independencta.» 

Art. 84. Se, decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o 
Presidente ou Vice-Presidente da República não tiver, salvo por motivo de 
doença, assumido o cargo, êste será declarado vago pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art. 85. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão 
ausentar-se do país sem permissão do Congresso Nacional, sob pena de perda 
do cargo. 

Art. 86. No último ano da legislatura anterior à eleição para Presidente 
e Vice-Presidente da República, serão fixados os seus subsídios pelo Congresso 
Nacional. 

SEÇÃO 11 
Das atribuições do Presidente da República 

Art. 87. Compete privativamente ao Presidente da República: 
I - sancionar, promulgar e fazer publicar as lei.~ e expedir decretos ... 

regulamentos para a sua fiel execução; 
II - vetar, nos têrmos do art. 70, § l.º, os proíetos de lei; 
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III - nomear e demitir os Ministros de Estado; 
IV - nomear e demitir o Prefeito do Distrito Federal (art. 26, §§ !.ºe 2.º) 

e os membros do Conselho Nacional de Economia (art. 205, § !.º); 
V - prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuidas por esta 

Constituição, os cargos públicos federais; 
VI - manter relações com Estados estrangeiros; 

VII - celebrar tratados e convenções internacionais ad referendum do 
Congresso Nacional; 

VIII - declarar guerra, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, 
ou sem ess? autorização no caso de agressão estrangeira, quando verificada 
no intervalo das sessões legislativas; 

IX - fazer a paz, com autorização e ad referendum do Congresso Na-
cional; 

X - permitir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem 
essa autorização no intervalo das sessões legislativas, que fôrças estrangeiras 
transitem pelo território do país ou, por motivo de guerra, nêle permaneçam 
temporàriamente; 

XI - exercer o comando supremo das fôrças armadas, administrando-as 
por intermédio dos órgãos competentes; 

XII - decretar a mobilização total ou parcial das fôrças armadas; 
XIII decretar o estado de sítio nos têrmos desta Constituição; 
XIV - decretar e executar a intervenção federal nos têrmos dos artigoq 

7." e. 1'i; 
XV - autorizar brasileiros a aceitarem pensão, emprêgo ou comissãc> 

de govêrno estrangeiro; 
XVI - enviar à Câmara dos Deputados, dentro dos primeiros dois meses 

da sessão legislativa, a proposta de orçamento; 
XVII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta 

dias após a abertura da sessão legislativa, as contas rclat:vas ao exercício 
anterior; 

XVIII - remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasiao da aber-
tura da sessão legislativa, dando conta da situação do país e solicitando as 
providências que julgar necessárias; 

XIX - conceder indulto e comutar penas, com audiência dos órgãos 
instituídos em lei. 

SEÇÃO III  
Da responsabilidade do Presidente da República  

Art. 88. O Presidente da República, depois que a Câmara dos Deputados, 
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, declarar procedente a 
acusação, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal 
nos crimes comuns, ou perante o Senado Federal nos de responsabilidade. 

Parágrafo único. Declarada a procedência da acusação, ficará o Presidente 
da República suspenso das suas funções. 

Art. 89. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da Re-
pública que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos 

poderes constitucionais dos Estados; 
III o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do país; 
V - a probidade na administração; 

VI a lei orçamentária; 
VII a guarda e o legal emprêgo dos dinheiros públicos; 

VIII o cumprimento das decisões judiciárias. 
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Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que esta-
belecerá as normas de processo e julgamento. 

SEÇÃO IV 
Dos Ministros de Estado 

Art. 90. O Presidente da República é auxiliado pelos Ministros dt 
Estado. 

Parágrafo único. São condições essenciais para a investidura no cargo 
de Ministro de Estado: 

I ser brasileiro (art. 129, ns. I e II) ; 
II - estar no exercício dos direitos políticos; 

III - ser maior de vinte e cinco anos. 
Art. 91. Além das atribuições que a lei fixar, compete aos Ministros 

de Estado: 
I - referendar os atos assinados pelo Presidente da República; 

II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e n.-
gulamentos; 

III -· apresentar ao Presidente da República relatório dos serviços d2 
cada ano realizados no ministério; 

IV - comparecer à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal nos 
casos e para os fins indicados nesta Constituição. 

Art. 92. Os Ministros de Estado serão, nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade, processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, 
nos conexos com os do Presidente da República, pelos órgãos competentes 
para o processo e julgamento dêste. . 

Art. 93. São crimes de responsabilidade, além do previsto no art. 54, 
parágrafo único, os atos definidos em lei (art. 89), quando pratic.ados ou 
ordenados pelos Ministros de Estado. 

Parágrafo único. Os Ministros de Estado são responsáveis pelos atos 
que assinarem, ainda que juntamente com o Presidente da República, ou que 
praticarem por ordem dêste. 

CAPíTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: 
I Supremo Tribunal Federal; 

II Tribunal Federal de Recursos; 
III Juízes e tribunais militares; 
IV Juízes e tribunais eleitorais; 
V Juízes e tribunais do trabalhe. 

Art. 95. Salvo as restrições expressas nesta Constituição, os JU1.<.es go-
zarão das garantias seguintes: 

I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença ju-
diciária; 

II - inamovibilidade, salvo quando ocorrer motivo de interêsse público 
reconhecido pelo voto de dois terços dos membros efetivos çlo tribunal superior 
competente; 

III - irredutibilidade dos vencimentos, que, todavia, ficarão sujeitos aos 
impostos gerais. 

§ l.º A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de idade 011 

por invalidez comprovada, e facultativa após trinta anos de serviço público. 
contados na forma da lei. 

http:JU1.<.es


- 158 -

§ 2.º A aposentadoria, em qualquer dêsses casos, será decretada COH\ 
vencimentos integrais. 

§ 3.º A vitaliciedade não se estenderá obrigatôriamente aos juízes com 
utribuições limitadas ao preparo dos processos e à substituição de juízes julga-
dores, salvo após dez anos de contínuo exercício no cargo. 

Art 96. f: vedado ao j uíz: 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 

salvo o magistério secundário e superior e os casos previstos nesta Constituição. 
sob pena de perda do cargo judiciário; 

II - receber, sob qualquer pretexto, percentagens, nas causas sujeitas a 
seu despacho e julgamento; 

III - exercer atividade político-partidária. 
Art. 97. Compete aos tribunais: 
I - eleger seus presidentes e demais órgãos de direção; 

II - elaborar seus regimentos internos e organizar os serviços auxiliare~
provendo-lhes os cargos na forma da lei; e bem assim propor ao Poder Legisla-
tivo competente a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos rt!spectivos 
vencimentos; 

III - conceder licença e férias, nos têrmos da lei, aos seus membros e 
aos juízes e serventuários que lhes forem imediatamente subordinados. 

SEÇÃO II 
Do Supremo Tribunal Federal 

Art. 98. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da Repúblic:1 
e ji:.risdição em todo o território nacional. compor-se-á de onze ministro: 
~sse número, mediante proposta do próprio Tribunal, poderá ser elevad, 
por lei. 

Art. 99. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado 
Federal, dentre brasileiros (art. 129, ns. I e II), maiores de trinta e cinco anos, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Art. 100. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão, nos crimer. 
de responsabilidade, processados e julgados pelo Senado Federal. 

Art. 101. Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
I - processar e julgar orígínàriamente: 
a) o Presidente da República nos crimes comuns; 
b) os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República nos 

crimes comuns; 
e) os Ministros de Estado, os juízes dos tribunais superiores federais, 

os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os chefes de missão 
diplomática em caráter permanente, assim nos crimes comuns como nos de 
responsabilidade, ressalvado, quanto aos Ministros de Estado, o disposto no 
final do art. 92; 

d) os litígios entre Estados estrangeiros e a União, os Estados, o Distrito 
Federal ou os Municípios; 

e) as causas e conflitos entre a União e os Estados ou entre êstes; 
f) os conflitos de jurisdição entre juízes ou tribunais federais de justiças 

diversas, entre quaisquer juízes ou tribunais federais e os dos Estados, r 
entre juízes ou tribunais de Estados diferentes, inclusive os do Distrito Federa! 
e os dos Territórios; 

g) a extradição dos criminosos, requisitada por Estados estransdros e a 
homologação das sentenças estrangeiras; 
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h) o habeas corpus, quando o coator ou paciente fôr tribunal. funcionário 
ou autoridade cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal; quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição 
em única instância; e quando houver perigo de se consumar a violência, antes 
que oi:tro juiz ou tribunal possa conhecer do pedido; 

i) os mandados de segurança contra ato do Presidente da República, da 
Mesa da Câmara ou do Senado e do Presidente do próprio Supremo Tribunal 
Federal; 

j) a execução das sentenças, nas causas da sua competêncici originária, 
sendo facultada a delegação de atos processuais a juiz inferior ou a outro 
tribunal; 

k) as ações rescisórias de seus acórdãos; 
II - julgar em recurso ordmário: 
a) os mandados de segurança e os habeas corpus decididos cm última 

instância pelos tribunais locais ou federais, quando denegatória a decisão; 
b) as causas decididas por juízes locais, fundadas em tratado ou contrato 

da União com Estado estrangeiro, assim como as cm que forem parres um 
Estado estrangeiro e pessoa domiciliada rio pais; 

c) os crimes políticos; 
III - julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou 

última instância por outros tribunais ou juízes: 
a) quando a decisão fôr contrária a dispositivo desta ConstituiçJo ou à 

letra de tratado ou lei federal; 
b) quando se questionar sõbre a validade de lei federal em face desta 

Constituição, e a decisão recorrida negar aplicação à lei impugnada; 
c) quando se contestar a validade de lei ou ato de govêrno local c;n 

face desta Constituição ou de lei federal, e a decisão recorrida julgar válidd 
a lei ou o ato; 

d) quando mi decisão recorrida a interpretação da lei federal invocada 
fôr diversa da que lhe haja dado qualquer dos outros tribunais ou o próprio 
Supremo Tribunal Federal; 

IV - rever, em benefício dos condenados, as suas decisões criminais cm 
processos findos. 

Art. 102. Com recurso voluntário para o Supremo Tribunal Federal, ~ 
da competência do seu Presidente conceder exequatur a cartas rogatórias de 
tribunais estrangeiros. 

SEÇÃO III  
Do Tribunal Federal de Recursos  

Art. 103. O Tribunal Federal de Recursos, com sede na Capital Federal, 
compor-se-á de nove juízes, nomeados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo dois terços entre magistrados 
e uin têrço entre advogados e membros do Ministério Público, com os requisitos 
do art. 99. 

Parágrafo único. O Tribunal poderá dividir-se cm câmaras ou turma.s. 
Art. 104. Compete ao Tribunal Federal dE' Recursos: 
I - processar e julgar origináriamente: 
a) as ações rescisórias de seus acórdãos; 
b) os mandados de segurança, quando a autoridade coatora fôr Ministr.., 

de Estado, o próprfo Tribunal ou o seu Presidente; 
II - julgar em grau de recurso: 
a) as causas decididas em primeira instância, quando a União fôr intr-

ressada como autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência; ·ou 
quando se tratar de crimes praticados em detrim~nto de bens, serviços ou 
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interêsses da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e a da 
Justiça Militar; 

b) as decisões de juízes locais, denegatórias de habeas corpus, e as 
proferidas em mandados de s~gurança, se federal a autoridade apontada como 
coatora; 

III - rever, em benefício dos condenados, as suas decisões criminais em 
processos findos. 

Art. 105. A lei poderá criar, em diferentes regiões do país, outros 
Tribunais Federais de Recursos, mediante proposta do próprio Tribunal e 
aprovação do Supremo Tribunal Federal, fixando-lhes srde e jurisdição terri-
torial e observados os preceitos dos arts. 103 e 104. 

SEÇÃO IV 
Dos juízes e tribunais militares 

Art. 106. São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar e º" 
tribunais e juízes inferiores que a lei instituir. 

Parágrafo único. A lei disporá sôbre o número e a forma de escolha 
dos juízes militares e togados do Superior Tribunal Militar, os quais terão 
Vencimentos iguais aos dos juízes do Tribunal Federal de Recursos, e estabele-
cerá as condições de acesso dos auditores. 

Art. 107. A inamovibilidade assegurada aos membros da Justiça Militar 
não os exime da obrigação de acompanhar as fôrças junto às quais tenham 
de servir. 

Art. 108. À Justiça Militar compete processar e julgar, nos crimes rdlitares 
definidos em lei, os militares e as pessoas que !1-ie são assemelhadas. 

§ l.º fl:sse fôro especial poderá estender-se aos civis, nos casos expressos 
em lei, para a repressão de crimes contra a segurança externa do país ou as 
instituições militares. 

§ 2.º A lei regulará a aplicação das penas da legis::ição militar em 
tempo de guerra. 

SEÇÃO V 
Dos juízes e tribunais eleitorais 

Art. 109. Os órgãos da justiça eleitoral são os seguintes: 
Tribunal Superior Eleitoral; 

II - Tribunais Regionais Eleitorais; 
III - Juntas eleitorais; 
IV - J uizes eleitorais. 
Art. 110. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na: Capital da 

República, compor-se-á, 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de dois juizes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os 

seus Ministros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos de!1tre 

os seus juízes; 
e) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

dentre os seus desembargadores; 
II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis 

cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam 
incompatíveis por lei, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presi-
dente um dos dois Ministros do Supremo Tribunal Federal. cabendo ao outro a 
vice-presidência. 
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Art. 111. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cad..> 
Estado e no Distrito Federal. 

Parágrafo único. Mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral, pc-
derá criar-se por lei um Tribunal Regional Eleitoral na capital de qualquer 
Território. 

Art. 112. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão, 
I - mediante eleição em escrutinio secreto: 
a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus 

membros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os juízes 

de direito; 
II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis ci-

dadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que nilo sejam incompa-
tíveis por lei, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribum1l Regionat 
Eleitoral serão escolhidos dentre os três desembargadores do Tribunal de 
Justiça. 

Art. 113. O número dos juizes dos tribunais eleitorais nilo será reduzido, 
mas poderá ser elevado, até nove, mediante proposta do Tribunal Superior 
Eleitoral e na forma por êle sug.:-rida. 

Art. 114. Os juízes dos tribunais eleitorais. salvo motivo justificado, ser-
virão obrigatôriamente por dois anos. e nunca por mais de dois biênios 
consecutivos. 

Art. 115. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais 
serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, cm número igual 
para cada categoria. 

Art. 116. Será regulada por lei a organização das juntas eleitorais, a 
que presidirá um juiz de direito, e os seus membros serão nomeados, depoi~ 
de aprovação do Tribunal Regional Eleitoral, pelo presidente dêste. 

Art. 117. Compete aos juízes de direito exercer com jurisdição plena e 
na forma da lei, as funções de juízes eleitorais. 

Parágrafo único. A lei poderá outorgar a outros juízes comp.'.tência para 
funções não decisórias. 

Art. 118. Enquanto servirem, os magistrados eleitorais gozar]o, no que 
lhes fõr aplicável, das garantias estabelecidas no art. 95, ns. I e II, e, como 
tais, não terão outras incompatibilidades senão as declaradas por lei. 

Art. 119. A lei regulará a competência dos juizes e tribunais eleitorais. 
Entre as atribuições da justiça eleitoral, inclui-se: 

I o registro e a cassação de registro dos partidos políticos; 
II a divisão eleitoral do país; 

III o alistamento eleitoral; 
IV a fixação da data das eleições, quando niío determinada por dis-

pos1çao constitucional ou legal; 
V - o processo eleitoral, a apuração das eleições e a expedição de 

diplomas aos eleitos;
'·'! - o conhecimento e a decisão das argüições de inelegibilidadP' 

VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que 
lhes forem conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurar.ça 
cm matéria eleitoral; 

VIII - o conhecimento de reclamações relativas a o~rigações impostas 
por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da 
origem dos seus recursos. 

Art. 120. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, 
salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrários a esta Constituição 
e as denegatórias de habeas corp11s ou mandado de segurança, das quais 
caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

http:segurar.�a


Art. 121 . Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais sómente ca-
berá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral quando:

r' ,...:_. forem proferidas contra expressa disposição de lei; 
II ·;__, ocorrer divergência na interpretaç5o de lei entre dois ou mais 

triln:nais eleitorais; 
III ~ versarem sõbrc expediç5o de diploma nas eleições federais e 

est.J-:iuo).s; 
':V - denegarem habeas corpus ou mzmdado de segurança. 

SEÇÃO VI 

Dos juízes e tribunais elo trabalho 

Ar.t. 122. Os órgJ.os da justiça do trabalho são os seguinte~: 

I. - Tribunal Superior do Trabalho; 
II - Tribunais Regionais do Trabalho; 

IU - Juntas. ou juízes de conciliação e julgamrnto. 
§ l.º O Tribunal Superior do Trélbalho tem sede na Capitéll Federal. 
§ 2.º A lei fixará o número dos Tribunais Regionais do Trabalho e 

respectivas .sedes. 
§ 3.". A le.i instituirá as juntas de conciliação e julgamento, podendo, 

nas comarcas onde elas não forem instituídcis, atribuir as >uas funções aos 
juízes. de direito. 

§ 1.º Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça do Trabalho. 
§ 5.º A constituiç5o, investidura, jurisdição, competência, garantias e 

condiçõçs de ex.ercício dos órgãos da Justiça do Trab:ilho -serão reguladas por 
lei, ficando. a~scguracla a paridade de representação de empregados e empre-
oadores. . 

Art. 123. Compete i1 Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
indi\·idu<Jis e coktivos entre empregados e empregadores, e as demais contrc-
vérsici~; o.~iundas de relações do trakdho regidas por legislaç>io especial. 

§ l.º Os dissídios relativos a acidentes do trabalho são da competência 
da justiça ordinária. 

§ 2.º A ki especificará os casos cm que as decisõc-s, nos dissídios cole-
tivos, poderão estabelecer normas e condi<;''ics de trabalho. 

TíTULO II 

Da Justiça dos Estados 

Art. 124. . Os Estados organizarfio a sua justiça com observância dos 
arts. 95 a 97 e também dos seguintes principias: 

I ~ serão inalteráveis a divis5o e a organizaç5o judiciárias, dentro de 
cinco <mos da data da lei que as estabelecer, salvo proposta motivada do 
Tribunal de Justiça; 

II ·"'" poderão ser criados tribunais de alçada inferior à dos Tribun<Jis 
de Justiç,a; 

III - o ingresso na magistratura vitalícia dependerá de concurso de 
rrovas, organizado pelo Tribun<Jl de Justit:a com a colaboração do Conselho 
Secional da Ordem dos Advo~pdos do Brasil, e far-se-á a indicaç5o doó 
candidatos, sempre que fôr possível, cm lista tríplice; 

IV - a promoção dos juizcs far-sc-á de entrância para entrância, po1 
antiguidade ·e iJor merccin:cnto, alternadamente, e, no segundo caso, depender:1 
de lista ·tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça. Igual proporção se 
observará no acesso ao Tribunal, ress<Jlvado o disposto no n.º V dêstc artigo. 
Para isso, nos casos de merecimento, a lista tríplice se comporá de nomes 
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escolhidos dentre os dos juizes de qualquer entrância. Em se tratando de 
antiguidade, que se apurará na última entrância, o Tribunal resolverá preliminar-
mente se deve ser indicado o juiz mais antigo; e, se êste fôr recusado por 
três quartos do~ desembargadores, repetirá a votação cm relação ao imediato, 
e assim por di<.mtc, até se fixar a indicação. Sómente após dois anos de 
efetivo exercicio na respectiva entrâ:Kia poderá o juiz ser promovido: 

V - na composição de qualquer tribunal. um quinto dos lugares será 
preenchido por advogados e mC'mbros do Ministério Público, de notório mereci-
mento e reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de prcltica forense-. 
Para cada vaga, o Tribunal, cm SC'ssão e C'SCrutínio secretos, votar,·1 lista 
triplice. Escolhido um membro do Ministério Público, a vaga seguinte serj 
preenchida por advogado; 

VI - os vencimentos dos cksc·mbargadorcs serão fixados cm quantia nf!o 
ü1fcrior à que recebem, a qualquer titulo, os sccrct[1rios de Estado; e os dos 
demais juizes vitalicios, com difcrc:1ça não excedente a trinta por ccntG 
ele uma para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada 
não menos de dois terços dos vencimentos dos descmh<:ffgac!orcs; 

VII - em rnso de mudança de sede do juízo, é facultado ;:io juiz remover· 
se para a nova sede, ou para comarca de igual entrância, ou pedir disponibili-
dade com vencimentos integrais; 

VIII ~ só por proposta do Tribunal de Justiça poderá ser alterado o 
número dos seus membros e dos de qualquer outro tribunal; 

IX - é cb competência privativa do Tribunal de Justiça processar e 
julgar os juizcs de inferior instância nos Gimes comuns e nos de responsabilidade; 

X - poderá ser instituída a justiça de paz temporária, com atribuição 
indiciária de substituição, exceto para julgamentos finais ou rccorriveis, e 
competência para a habilitação e celebração de casamentos e outros atos 
previstos em lei; 

XI - pockrJo ser criados cargos de juí::es togados com investidura lim'.-
tad;:i a certo tempo e competência para julgamento d;:is causas de pequeno valor. 
Ssses juí:cs podcri:ío substituir os juí::cs vit;:ilícios; 

XlI - a Justiça Militar estadual, organizada com observfo1Cia dos pre-
ceitos gerais da lei federal (art. 5.", n.º XV, letra f), terá como órg:1os de 
primeira instfü1cia os conselhos de justiça e como órgão de segunda instância 
um tribunal especial ou o Tribunal de Justiça. 

TíTULO III 

Do Ministério Público 

Art. 125. A lei organizará o Ministério Público da União junto ú justiça  
comum, a militar, a eleitoral e a do trabalho.  

Art. 126. O Ministério Público federal tem por chefe o Procurador- 
Geral da República. O Procurador, nomeado pelo Presidente da República,  
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com os  
requisitos indicados no art. 99, é demissível ad mdum.  

Parágrafo único. A União será representada cm juízo pelos Procuradores 
da República, podendo a lei cometer êsse encargo, nas comarcas do interior, 
ao Ministério Público local. 

Art. 127. Os membros do Ministério Público da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios ingressar5o nos cargos iniciais da. carreira mediante 
concurso. Após dois anos de exercicio, n5o poderão ser demitidos senão por 
,;cntcnça judiciárb ou mecli<111tc processo administrativo cm que se lhes faculte 
<impla defesa; nei:1 r·2movidos a nJo ';2r mediante rcprcsentaçJo motivada 
do chefe do Ministério Público, com fundamento cm conveniência do serviço. 

Art. 128. Nos Est<cdos, o !Vlinistério Público será também organi:;:ido em 
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carreira, observados os preceitos do artigo anterior e mais o princípio de pro-
moção de entrância a entrância. 

TITULO IV 
Da declaração de direitos 

CAPITULO I 

Da nacionalidade e da cidadania 

Art. 129. São brasileiros: 
1 - os nascidos no Brasil, ainda que de pai,, estrangeiros, não residindo 

êstes a serviço do seu país; 
II - os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se os 

pais estiverem a serviço do Brasil, ou, não o estando, se vierem residir no país. 
Neste caso, atingida a maioridade, deverão, para conservar a nacionalidadt> 
brasikira, optar por ela, dentro em quatro anos; 

III - os que adquiriram a nacionalidade brasileira nos têrmos do art. 69, 
ns. IV e V, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891; 

IV - os naturalizados pela forma que a lei estabelecer, exigidas aos 
portuguêses apenas residência no país por um ano inintE'rrupto, idoneidade moral 
e sanidade física. 

Art. 130. Perde a nacionalidade o brasileiro 
1 - que, por naturalização voluntária, adquirir outra nacionalidade; 

II - que, sem licença do PreEidente d'1 República, aceitar de govêrno 
cstranqeiro comissão, emprêgo ou pensão; 

III - que, por sentença judiciária, em processo que a lei estabelecer, tiver 
cancelada a sua naturalização, por exercer atividade nociva ao interêsse 
nacional. 

Art. 131. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que se 
alistarem na forma da lei. 

Art. 132. Não podem alistar-se eleitores: 
1 os analfabetos; 

II - os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
III - os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos 

políticos. 
Parágrafo único. Também não pedem alistar-se eleitores as praças de 

pré. salvo os aspirantes a oficial, os sub-oficiais, os sub-tenentes, os sargentos 
e os alunos das escolas militares de ensino superior. 

Art. 133. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros 
de ambos os sexos salvo as exceções previstas em lei. 

Art. 134. O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto; e fica assegu-
rada a representação proporcional dos partidos políticos nacionais, na forma 
que a lei estabelecer. 

Art. 135. Só se suspendem ou perdem os direitos políticos nos casos 
dêste artigo. 

§ 1.º SuspPndem-se: 
I - por incapacidade civil absoluta; 

II - por condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos. 
§ 2.º Perdem-se: 

I nos casos estabelecidos no art. 130; 
II pela recusa prevista no art. 141. § 8 º· 

III pela aceitação de título nobiliário ou condecoração estrangeira que 
importe restrição de direito ou dever perante o Estado. 
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II ~ do Governador ou Interventor Federal, nomeado de acôrdo com o 
art. 12, em cada Estado: 

a) para governador; 
b) para deputado ou senador, salvo se j<'I tiverem exercido o mandato 

ou forem eleitos simultâneamente com o governador; 
III ~ do prefeito, para o mesmo cargo. 

CAPíTULO II 
DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS 

Art. 141 . A Constituição assegura aos brasileiros e aos estr~nge1ro> 
residentes no pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liber-
dade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos seguintes: 

§ !.º Todos são iguais perante a lei. 
§ 2.º Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. 
§ 3." A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada 
§ 4.º A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer 

lesão de direito individual. 
§ 5.0 É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de cen-

sura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, 
nos casos e na forma que a lei preceituar, pelos abusos que cometer. Não é 
permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação 
de livros e periódicos não dependerá de licença do poder público. Não será; 
porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter 
a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe. 

§ 6.º É inviolável o sigilo da correspondência. 
§ 7.º É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado 0 

livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública 
ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade 
juridica na forma da lei civil. 

§ 8.º Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou politica, ninguem 
será privado de nenhum dos seus direitos, s<tlvo se a invocar para se eximir 
de obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em geral, 
ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles devere~, a fim de 
atender escusa de consciência. 

~ 9.º Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasileiro 
(art. 129, ns. I e II) assistência religiosa às fôrças armadas e, quando solici-
tada pelos interessados ou seus representantes legais, também nos estabeleci-
mentos de internação coletiva. 

§ 10. Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pel" 
autoridade municipal. É permitido a tôdas as confissões religiosas praticar 
nêles os seus ritos. As associações religiosas poderão, na forma da lei, manter 
cemitérios particulares. 

§ 11. Todos podem reunir-se, sem armas, não intervindo a po:icia sen!ío 
para assegurar a ordem pública. Com êsse intuito, poderá a policia designar 
o local para a reunião, contanto que, assim procedendo, não a frustre ou 
impossibilite. 

§ 12. É garantida a liberdade de associação para fins licitas. Nenhuma 
associação poderá ser compulsóriamente dissolvida senão em virtude de sentença 
judiciária. 

§ 13. É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer 
partido politico ou associação, cujo proorama ou ação contrarie o regime 
democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na oarantia dos direitos 
fundamentais do homem. 
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§ 14. É livre o exerc1c10 de qualquer profissão, observadas as condições 
de capacidade que a lei estabelecer. 

§ 15. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguêm pmlerá nela 
penetrar a noite, sem consentimento do morador, a não ser para acudir d 

vítima de crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos casos e pela forma 
que a lei estabelecer. · 

§ 16. É garantido o direito de propriedade, salvo o caso ae desapro-
priação por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social, mediant•" 
prévia e justa inder!ização em dinheiro. Em caso de perigo iminente, como 
guerra ou comoção intestina, as autoridades competentes poderão usar dct 
propriedade particular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia, 
assegurado o direito a indenização ulterior. 

§ 17. Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais ;~ 
lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, 
concederá justo prêmio. 

§ 18. É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comercio, 
bem como a exclusividade do uso do nome comercial. 

§ 19. Aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas pertence o 
direiro exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão dês~" 
direito pelo tempo que a lei fixar. 

§ 20. Ninguém será prêso senão em flagrante delito ou, por oraem 
escrita da autoridade competente, nos casos expressos em lei. 

& 21. Ninguém será levado a prisão ou nela detido se prestar fiança 
permitida em lei. 

§ 22. A prisão ou detenção de qualquer pessoa será imediatamente c<c-
municada ao juiz competente, que a relaxará, se não fôr legal, e, nos casu:< 
previstos em lei, promoverá a responsabilidade da autoridade coatora. 

§ 23. Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. por 
ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares, não cabe o 
habeas corpus. 

§ 24. Para .proteger direito líquido e certo não amparado por habeas 
corpus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual fôr a. autoridade re~· 
pousável pela ilegalidade ou abuso de poder. 

§ 25. É assegurada aos acusados plena defesa, com todos os meios " 
recursos essenciais a ela, desde a nota de culpa, que, assinada pela autoridade' 
competente, com os nomes do acusador e das testemunhas, será entregue ao 
prêso dentro cm vinte e quatro horas. A instrução criminal será contraditória. 

§ 26. Não haverá fôro privilegiado nem juízes e tribunais de exceçãu. 
§ 27. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela ai.;toridade 

competente e na forma de lei anterior. 
§ 28. É mantida a instituição do júri, com a organizaç5o que lhe der a 

ki. contanto que seja sempre ímpar o número dos seus membros e garantido '-' 
sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a soberania dos veredictos. 
Será obrigatàriamente da sua competência o julgamento dos crimes do!os0s 
contra a vida. 

§ 29. A lei penal regulará a individualização da pcna e só retroagira  
quando beneficiar o réu.  

§ 30. Nenhuma pena passará da pessoa do delinqürnte.  

§ 31. Não haverá pena de morte, de banimento, dr confisco nem e'.,· 
rnráter perpétuo. São ressalvadas, quanto à pena ele morte, as disposiçõe, 
da legislação militar em tempo de guerra com pais estrangeiro. A lei dispor;) 
sôbre o seqüestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilícito, 
por influência ou com abuso de cargo ou funçfto pública, ou de emprêgo em 
·l"ntidade autárquica. 
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§ 32. Não h<1ver{1 prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo u 
-caso do depositário infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na 
forma da lei. 

§ 33. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político 
ou de opinião e, em caso nenhum, a de brasileiro. 

§ 34. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o 
·estabeleça; nenhum será cobrado cm cada exercício sem prévia autorização 
orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa aduaneira e o impôsto lançado por 
motivo de guerra. 

§ 35. O poder público, na forma que a lei estabelecer, concederá assis-
tência judiciária aos necessitados. 

§ 36. A lei assegurará: 
I - o rápido andamento dos processos nas repartições públicas; 

II - a ciência aos interessados dos despachos e das informações a que 
êlcs se refiram; 

III - a expedição das certidões requeridas para defesa de direito; 
IV - a expedição das certidões requeridas para esclarecimento de ne-

gócios administrativos, salvo se o interêsse público impuser sigilo. 
§ 37. É assegurado a quem quer que seja o direito de r~presentar, me-

diante petição dirigida aos poderes públicos, contra abusos de autoridades, e 
promover a responsabilidade delas. 

§ 38. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou 
a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados, 
dos Municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista. 

Art. 142. Em tempo de paz, qualquer pessoa poderá com os seus bens 
entrar no. território nacional, nêle permanecer ou dêle sair, respeitados o'.; 
preceitos da lei. 

Art. 143. O Govêrno Federal poderá expulsar do território nacional o 
estrangeiro nocivo à ordem pública, salvo se o seu cônjuge fõr brasileiro, e 
se tiver filho brasileiro (art. 129, ns. I e II) dependente da economia paterna 

Art. 144. A especificação dos direitos e garantias expressas nesta Consti-
tuição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos 
princípios que ela adota. 

TíTULO V 

Da ordem econômica e social 

Art. 14 5. A mdcm econômica eleve ser organizada conforme os prin · 
cípios da justiça social, co;,ciliando a liberdade de iniciativa com a valorizaçflc 
cio trabalho hum;:rno. 

Parágrafo único. A todos é ª';s2\1uraclo trabalho que possibilite exis-
t(,ncia diÇJn<l. O trah;:ilho é obrigação social. 

Art. '1-16. A Uniflo poderú, medizmtc ki especial, intervir no domínio 
econômico e monopolizar clctermiDada indústria ou atividade. A intervenção 
tcri1 por base o interêssc público e por limite os direitos fundamentais assegu 
rado~; nesta Constituição. 

Art. 147. O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. 
A lei poder{1, com observância do disposto no art. 141. § 16, promover a 
justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. 

Art. 148. A lei reprimirú tôda e qualquer forma de abuso do poder 
econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de emprêsas individuais ou 
sociais, seja qual fôr a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados 
nacion<lis, eliminar a concorrência e aumentar arbitráriamente os lucros. 

Art. 14() A k; disport1 sôbr~ o rc~1ime dos bancos de depósito, das 
emprêsas de seguro. de capitaiização e de fins análogos. 



Art. 150. A lei criaró estabelecimentos ck crédito especializado de ;:rn1paro 
à lavoura e à pecuária. 

Art. 151. A lei disporá sôbre o regime das emprêsas concessionárias de 
serviços públicos federais, estaduais e mumc1pais. 

Parágrafo único. Será determinada a fiscalização e a revisão das tarifas 
dos serviços explorados por concessão, a fim de que os lucros dos concessio-
nários, não exceden.do a justa remuneração do capital, lhes p2rmitam atende; 
a necessidades de melhoramentos e expansão dêsses serviços. Aplicar-se-á a 
lei às concessões feitas no regime anterior, de tarifas estipuladas para todo o 
tempo de duração do contrato. 

Art. 152. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas 
d'água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração 
ou aproveitamento industrial. · 

Art. 153. O aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráu-
lica depende de autorização ou concessão federal. na forma da lei. 

§ l .º As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a 
brasileiros ou a sociedades organizadas no país, assegurada ao proprietário 
do solo preferência para a exploração. Os direitos de preferência do proprie-
tário do solo, quanto às minas e jazidas, serão regulados de acôrdo com a 
natureza delas. · 

§ 2.0 Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento de 
energia hidráulica de potência reduzida. 

§ 3.º Satisfeitas as condições exigidas pela lei, entre as quais a de 
possuírem os necessários serviços técnicos e administrativos, os Estados passarão 
a exercer nos seus territórios a atribuição constante dêste artigo. 

§ 4.º A União, nos casos de interêsse geral indicados em lei, auxiliaró 
os Estados nos estudos referentes às ág11as termominerais de aplicaç5o medi-
cinal e no aparelhamento das estâncias destinadas ao uso delas. 

Art. 154. A usura, em tôdas as suas modalidades, será punida na forma 
da lei. 

Art. 155. A navegação de cabotagem para o transporte dC' mercadori;::is 
é privativa dos navios nacionais, salvo caso de necessidade pública. 

Parágrafo único. Os proprietários, armadores e comandantes de navios 
nacionais, bem como dois terços, pelo menos, dos seus tripulantes, devem ser 
brasileiros (art. 129, ns. I e II). 

Art. 156. A lei facilitará a fixação do homem no campo, estabelecendo 
planos de colonização e de aproveitamento das terras públicas. Parn êsse fim, 
serão preferidos os nacionais e, dentre êlcs, os habitantes das zonas empobre-
cidas e os desempregados. 

§ l.º Os Estados assegurarão aos posseiros de terras devolutas. que 
nelas tenham morada habitual. preferência para aquisição até vinte e cinco 
hectares. 

§ 2.º Sem prévia autorização cio Senado Federal. não se faró qualquer 
alienação ou concessão ele terras públicas com órc:a superior a dez mil hectares. 

§ 3." Todo aquêle que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar, 
por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento dc domínio 
alheio, trecho de terra não superior a vinte e cinco hectares, tornando-o 
produtivo por seu trabalho e tendo nêle sua morada, aclquirir-lhe-á a proprie-
dade, mediante sentença declaratória devidamente transcrita. 

Art. 157. A legislação cio trabalho e a da previdfricia social obedecerão 
aos seguintes preceitos, além ele outros que visem à melhoria ela condição dos 
trabalhadores: 

I - salário mínimo capaz ele satisfazer, conforme as condições ele cada 
região, as necessidades normais do trabalhador e de sua familia; 

http:exceden.do
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II - proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por 
motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;· 

III - salário do trabalho noturno superior ao do diurno; 
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da 

cmprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei determinar; 
V - duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto nos 

casos e condições previstos em lei; 
VI - repouso semanal remu11eradc, preferentemente aos domingos e, no 

limite das exigências técnicas das emprêsas, nos feriados civis e religiosos, 
de acõrdo com a tradição local; 

VII férias anuais remuneradas; 
· VIII - higiene e segurança do trabalho; 

IX - proibição de trabalho a menores de quatorze anos; em indústrias 
insalubres, a mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho noturno a 
menores de dezoito anos, respeitadas, cm qualquer caso, as condições esta-
belecidas em lei e as exceções admitidas pelo juiz competente; 

X - direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejuízo 
do emprêgo nem do salário; 

XI - fixação das percentagens de empregados brasileiros nos serviços 
públicos dados em concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos 
do comércio e da indústria; 

XII - estabilidade, na emprêsa ou na exploração rural, e indenização ao 
trabalhador despedido, nos casos e nas condições que a lei estatuir; 

XIII - reconhecimento das convenções coletivas de trabalho; 
XIV - assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica preventiva, ao 

trabalhador e à gestante; 
XV - assistência aos desempregados; 

XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador e 
do empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüências da doença. 
da velhice, da invalidez e da morte; 

XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra 
os acidentes do trabalho. 

Parágrafo único. Não se admitirá distinção entre o trabalho manual ou 
lécnko e o trabalho intelectual. nem entre os profissionais respectivos, no· 
que concerne a direitos, garantias e benefícios. 

Art. 158. É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará. 

Art. 150. É livre a associação profissional ou sindical, sendo reguladas 
por lei a forn;;;: de sua constituiçào, a sua representação legal nas convenções. 
coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas pelo poder público. 

Art. 160. É vedada a propriedade de cmprêsas jornalísticas, sejam polí-
ticas ou simplesmente noticiosas, as!;im como a de radiodifusão, a sociedades 
anónimas por ações ao portador e a estrangeiros. Nem êsscs, nem pessoas 
jurídicas. excetuados os partidos politicos nacionais, poderão ser acionistas 
ele sociedades anônimas proprietárias dessas emprêsas. A brasileiros (art. 129, 
ns. I e II) caberá, exclusivamente, a responsabilidade principal delas e a sua 
orientação intelectual e administrativa. 

Art. 161 . A IC'i regulará o exercício das profissões liberais e a rcvaH-
claçêío de diploma expedido por cstahclccirncnto estrangeiro de ensino. 

Art. 162. A seleção, entrada. clistribuiçflo e fixação de imigrantes ficarão 
sujeitas. na forma da lei, <is exigências do intcrêssc nacional. 

Parágrnfo único. Caberá a um órgão federal orientar êsses serviços e 
coordená-los com os ele naturaliza•Jío e de colonização, devendo nesta aproveitar 
nacionais. 
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TiTULO VI 

Da Família, da Educação e da Cultura 

CAPITULO I 
'DA FAMÍLIA 

Art. 163. A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel 
e terá direito à proteção especial do Estado. 

§ l.º O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casament,1 
religioso equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e as prescnçoes 
da lei, assim o requerer o celebrante ou qualquer interessado, contanto que 
seja o ato inscrito no registro público. 

§ 2.º O casamento religioso, celebrado sem as formalidades dêste artigo, 
terá efeitos civis, se, a requerimento do casal, fôr inscrito no registro público, 
mediante prévia habilitação perante a autoridade competente. 

Art. 164. É obrigatória, em todo o território nacional, a assistência à 
maternidade, à infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo de famílias 
de prole numerosa. 

Art. 165. A vocação para suceder em bens de estrangeiro existentes no 
Brasil será regulada pela lei brasileira e em benefício do cônjuge ou de filhos 
brasileiros, sempre que lhes não seja mais favorável a lei nacional do de cuju:;. 

CAPITULO II 

DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 

Art. 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 
Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedad~ 
humana. 

Art. 167. O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes 
públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem. 

Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: 
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; 

II - o ensino primano oficial é gratuito para todos; o ensino oficial 
ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência 
de recursos; 

III - as emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem  
mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para  
os seus servidores e os filhos dêstes;  

IV - as emprêsas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar, em  
cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a lei  
estabelecer, respeitados os direitos dos profcssôres;  

V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais. 
é de matrícula facultativa e será ministrado de acôrdo com a confiss5o religiosa 
do aluno, manifestada por êle, se fôr capaz, ou pelo seu representante lcg<il 
ou responsável; 

VI - para o provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no 
superior oficial ou livre. exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos pro-
fessôres, admitidos por concurso de títulos e provas, serú assegurada a vita-
liciedade; 

VII - é garantida a liberdade de c<\tedra. 
Art. 169. Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por cento 

e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por 
cento da renda resultante cios impostos na manutenção e desenvolvimento 
cio ensino. 
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Art. 170. A União organizará o sistema federal de ensino e o do.~ 
Territórios. 

Parágrafo umco. O sistema federal de ensino terá caráter supletivo, 
estendendo-se a todo o país nos estritos limites das deficiências locais. 

Art. 171. Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas 
de ensino. 

Parágrafo urnco. Para o desenvolvimento dêsses sistemas a União co-
operará com auxílio pecuniário, o qual, cm relação ao ensino primário, provirá 
do rcspcctivo Fundo Nacional. 

Art. 172. Cada sistema de ensino terá obrigatóriamente serviços de assis-
tência educacional que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência 
escolar. 

Art. 173. As ciências, as letras e as artes são livres. 
Art. 174. O amparo à cultura é dever do Estado. 
Parágrafo umco. A lei promoverá a criação de institutos de pesquisas, 

ele preferência junto aos estabelecimentos de ensino superior. 
Art. 175. As obras, monumentos e documentos de valor histórico e 

artistico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados 
ele particular beleza ficam sob a proteção do poder público. 

TíTULO VII 

Das Fôrças Armadas 

Art. 176. As fõrças a!"madas, constituídas essencialmente pelo Exército, 
Marinha e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 
e.& República e dentro dos limites da lei. 

Art. 177. Destinam-se as fôrças armadas a defender a Pátria e a garantir 
os poderes constitucionais, a lei e a ordem. 

Art. 178. Cabe ao Presidente da República a direção política da guerra 
e a escolha dos comandantes-chefes das fôrças cm operação. 

Art. 179. Os problemas relativos à defesa do país serão estudados peio 
Conselho de Segurança Nacional e pelos órgãos especiais das fõrças armadas. 
incumbidos de prepará-las para a mobilização e as operações militares. 

~ l.º O Conselho de Segurança Nacional será dirigido pelo Presidente 
da República, e dêle participarão, no caráter de membros efetivos, os ministros 
ele Estado e os chefes de estado-maior que a lei determinar. Nos impedimentos, 
indicará o Presidente da República o seu substituto. 

~ 2." A lei regulará a organização, a competência e o funcionamento 
c!o Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 180. Nas zonas indispcnsó'lcis à defesa do país, não se permitrá, 
st·rn prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional: 

I - qualquer ato referente a concessão de terras, a abertura de vias 
ele' comunicação e a instalação de meios de transmissiío; 

II - a construção de pontes e estradas internacionais; 
III - o estabelecimento ou exploraçiío de quaisquer indústrias que inte-

rc·ssl'm à segurança do país. 
~ l ." A lei especificará as zonas indispensáveis à defesa nacional. regu-

lar{1 a sua utilização e assegurará, nas indústrias nelas situadas, predominância 
ele capitais e trabalhadores brasileiros. 

~ 2." As autorizações de que tratam os ns. I. II e III poderão, em 
qual4ucr tempo, ser modificadas ou cassadas pelo Conselho de Segurança 
Nacional. 

Art. 181. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a 
outros encargos necE'ssários à defesa da Pátria, nos têrmos e sob as penas 
da ki. 



173 -

§ 1.º As mulheres ficam isentas do serviço militar, mas sujeitas aos 
encargos que a lei estabelecer. 

§ 2.0 A obrigação militar dos eclesiásticos será cumprida nos serviços 
das fôrças armadas ou na sua assistência espiritual. 

§ 3.º Nenhum brasileiro poderá, a partir da idade inicial, fixada cm lei, 
para prestação de serviço militar, exercer função pública ou ocupar emprêgo 
em entidade autárquica, socipdade de economia mista ou cmprêsa concessio-
naria de serviço público, sem a prova de ter-se alistado, ser reservista ou 
gozar de isenção. 

§ 4." Para favorecer o cumprimento das obrigações militares, são permi-
tidos os tiros de guPrra e outros órgãos de formação de reservistas. 

Art. 182. As patentes, com as vantagens, regalias e prerrogativas a elas 
inerentes, são garantidas em tôda a plenitude, assim aos oficiais da ativa e 
da reserva, como aos reformados. 

§ l.º Os títulos, postos e uniformes militares são privativos do militar 
da ativa ou da reserva e do reformado. 

§ 2." O oficial das fôrças armadas só perderá o pôsto e a patente por 
sentença condenatória passada em julgado, cuja pena restritiva da liberdade 
individual ultrapasse dois anos; ou, nos casos previstos em lei, se fôr declarado 
indigno do oficialato ou com êle incompatível, conforme decisão de tribunal 
militar de caráter permanente em tempo de paz, ou de tribunal especial em 
tempo de guerra externa ou civil. 

§ 3.º O militar em atividade que aceitar cargo público permanente, 
estranho à sua carreira, será transferido para a reserva, com os direitos e 
deveres definidos em lei. 

§ 4. 0 O militar em atividade que aceitar cargo público temporário. 
eletivo ou não, será agregado ao respectivo quadro e sómente contará tempo 
de serviço para a promoção por antiguidade, transferência para a reserva ou 
reforma. Depois de oito anos de afastamento, contínuos ou não, será transfe-
rido, na forma da lei, para a reserva, sem prejuízo da contagem de tempo 
para a reforma. 

§ 5.º Enquanto perceber remuneração de cargo permanente ou tempo-
rário, não terá direito o militar aos proventos do seu pôsto, quer Psteja em 
atividade, na rE'~erva ou reformado. 

§ 6.º Aos militares se aplica o disposto nos arts. 192 e 193. 
Art. 183. As polícias militares, instituídas para a segurança interna e a 

manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são 
consideradas, como fôrças auxiliares, reservas do Exército. 

Parágrafo único. Quando mobilizado a serviço da União em tempo de 
guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará das mesmas vantagens atribuídas. 
ao pessoal do Exército. 

TíTULO VIII 

Dos Funcionários Públicos 

Art. 184. Os cargos públicos são acessiveis a todos os brasileiros, obsc.-
vados os requisitos que a lei estabelecer. 

Art. 185. É vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto a prevista 
no art. 96, n.º I. e a de dois cargos de magistério ou a de um dêstes com outro· 
técnico ou científico, contanto que haja correlação de matérias e compatibili-
dade de horário. 

Art. 186. A primeira investidura em cargo de carreira e cm outros que 
a lei determinar efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção de saúde. 

Art. 187. São vitalícios sómente os magistrados, os Ministros do Tri-
bunal de Contas, os titulares de oficio de justiça e os professôres catedráticos. 
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Art. 188. São estáveis: 
I - depois de dois anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados 

por concurso; 
II - depois de cinco anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados 

sc1n concurso. 
Paníorafo único. O disposto neste arti;10 não se aplica aos cargos de 

confiança nem aos que a lei declare de livre nomeação e demissão. 
Art. 139. Os funcionários públicos pcrdcr2o o cargo: 
I - qt:ando vitalicios, sómente cm \'irtude de scntenç3 judici3ria; 

II - quando estáveis, no caso do número anterior, no de se extinguir o 
cargo ou no de serem demitidos mediante processo administrativo cm que se 
lhes tenha asscgurndo ampla defesa. 

Parágrafo único. Extinguindo-se o car90, o funcionário estável ficará cm 
disponibilidade remunerada até o seu obriontório aproveitamento cm outro 
cargo de natureza e 'vencimentos compativci.s com o que ocupava. 

Art. l 90. Invalidada por sentença a demissão de qualquer funcionário, 
será êle reintegrado; e quco lhe houver ornpado o lugar ficará destituído de 
plano ou será reconduzido ao cargo anterior, 1n<1s sem direito a indenização 

Art. 191. O funcionário serú aposentado: 
I - por invalidez; 

II - compulsóriamente, aos iºO anos de idade. 
§ l.º Ser:1 aposentado, se o requerer, o funcionário que contar 35 anos 

de servico. 
§ 2.;. Os vencimentos da aposentadoria sE'rão integrais, se o funcionário 

contéu 30 anos de serviço; e proporcion<IÍs, se contar tempo menor. 
§ 3." Scr2o intc9rais os vcncimrntos da aposentadoria, quando o funcio-

nório se invalidar por acidente ocorrido no serviço. por moléstia profissional 
ou por doença grave contagiosa ou incur{1vel especificada cm lei. 

§ 4." Atendendo ii natureza especial cio serviço, poderá a lei reduzir os 
limites referidos cm o n.º II e no § 2." dêstc artigo. 

Art. 192. O tempo de serviço publico, federal, estadual ou municipal 
computar-se-á integralmente para efeitos ele disponibilidade e aposentadoria. 

Art. 193. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, pc 
motivo ele alteraçiío do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os venci-
mentos dos funcionários cm atividade. 

Art. 194. As pessoas juridicas ele direito público interno são civilmente 
responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a 
terceiros. 

Parágrafo m11co. Caber-lhes-à ação regressiva contra os funcionários 
causadores do dano, quando tiver havido culpa dêstcs. 

TíTULO IX 

Disposições Gerais 

Art. 195. São símbolos nacionais a bandeira, o hino, o sêlo e as arma~ 
vigorantes na data da promulgaçiío desta Cvnstituição. 

Parágrafo umco. Os Estados e os Municípios podem ter simbolos próprio5. 
Art. J96. É mantida a reprcscntaçiio diplomática junto à Santa Sé. 

Art. 197. As incompatibilidades declaradas no art. 43 estendem-se, no 
que fôr aplicúvcl, ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, aos Mi-
nistros de Estado e aos membros cio Poder Judiciário. 

Art. 198. Na execução do plano ele defesa contra os efeitos da d~no
minaela sêca do Nordeste, a União despendcrú, anualmente, com as obras e 
os serviços de assistência econômica e social. quantia nunca inferior a três 
por cento da sua renda tributária. 



§ l ." Um têrço dessa quantia ser~1 depositado cm caixa especial. destinada 
ao socorro das populações atingidas pela calamidade, podendo essa reserva, 
ou parte dela, ser aplicada a juro módico, consonte as determinações legais, 
em empréstimos a agricultores e industriais estabelecidos na área abrangida 
pela sêca. 

§ 2.º Os Estados compreendidos na área da sêca deverão aplicar três 
por cento da sua renda tributária na construç;io de açudes, pelo rPgimc de 
cooperaç5o, e noutros serviços necessários ;'i assistência das su2s populaçõ~s: 

Art. 199. Na cxecuçi'ío do plano de valori:aç5o cconõmica da Ama:õnia, 
a União aplicará, durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia niio 
inferior a três por cento da sua renda tributária. 

Parágrafo único. Os Estados e os Territórios dziquda rC'gião. bem como 
os respectivos Municípios, reservarão para o mesmo fim, anualmente, três 
por cento das suas renda~; tributárias. Os recursos de que trata êste par;ígrofo 
serão aplicados por intnrnéclio cio Govêrno Fcdcr;:d. 

Art. 200. Só pPlo voto do maioria ilbsoluta elos seus membros poderão 
os tribunais declarar a inconstitucionillidadc dC' ki ou de ato cio poder público. 

Art. 201. As causas cm que a União fõr autora serão oforacfas na capital 
do Estado ou Território cm que tiver domicílio a outra parte. As intentadas 
contra a Uni5o poderão SC'r aforad;:is na capital do Estado ou Território cm 
que fõr domiciliado o autor; n;:i czipit;d do Estado cm quc se verificou o ;:ito 
ou fato origin;:idor da demanda ou esteja situada a coisa; ou oind;:i no Di~trito 
Federal. 

§ 1. 0 As causas propostas perante outros juí:os, se a União nebs intervier 
como nssístente ou opoente, passarão a ser da competência ele um dos juí:m 
da capital. 

§ 2.' A lei poderá permitir que a ação seja proposta noutro fõro, come-
tendo ao Ministério Público est;iclual <J rcpresent;içiio judicial d;:i União. 

Art. 202. Os tributos terão car<itcr pessoal sempre que isso fõr possível, 
e serão graduados conforme a capacidzicle econômica cio contribuinte. 

Art. 203. Nenhum impôsto grav;:irá dircta;ncntc os direitos de zrntor, nem 
a remuneração de prokssôres e jornalistils. 

Art. 204. Os pagamentos devidos peb Fazenda federal, est;idual ou 
municipal, em virtude de scntcnç;:i judiciáriil, far-sc-ão na ordem de aprcscn-
tação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida il 
designação de casos ou de pessoas nzis dotações orçamentárias e nos crédito.-' 
extra?orçamentários abertos para êssc fim. 

Parágrafo único. As dotações orçamentárias e os créditos abertos ser5o  
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias ü repartição  
competente. Cabe ao Presidente do Tribunal Federal de Recursos ou, conforme  
o caso, ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir as ordens de pagamento,  
segundo as possibilidades cio depósito, e autorizar, a requerimento do credor  
preterido no seu direito de prc-cedência, e depois ele ouvido o chefe do  
Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito.  

Art. 205. É instituido o Conselho Nacional de Economia, cuja organi-
zação será regulada em lei. 

§ 1." Os seus membros serão nomeddos pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cid;:idãos de notória 
competência em assuntos econômicos. 

§ 2.º Incumbe ao Conselho estudar a \'ida econômica do país c sugerir 
ao poder competente as medidas que considerar neccss;1riali. 

Art. 206. O Congresso Nacional poderá clecret;:ir o cst;:ic!o de sítio nos 
casos 

I ~ de comoção intestin;:i grave ou de fatos que evidcnckm estar a mesma 
a irromper; 

II ~ de guerra externa. 
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Art. 207. A lei que decretar o estado de sitio, no caso de g.uerra externa 
ou no de comoção intestina grave com o caráter de guerra civil, estabelecerá 
as normas a que deverá obedecer a sua execução e indicará as garantias 
constitucionais que continuarão em vigor. Especificará também os casos em 
que os crimes contra a segurança da Nação ou das suas instituições políticas 
e sociais devam ficar sujeitos à jurisdição e à legislação militares, ainda quando 
cometidos por civis, mas fora das zonas de operação, sómente quando com elas 
se relacionarem e influírem no seu curso. 

Parágrafo único. Publicada a lei, o Presidente da República designará 
por decreto as pessoas a quem é cometida a execução do estado de sítio e 
as zonas de rJpcração que, de acõrdo com a referida lei, ficarão submetidas à 
jurisdição e à legislação militares. 

Art. 208. No intervalo das sessões legislativas, será da competência 
exclusiva do Presidente da República a decretação ou a prorrogação do estada 
de sitio, observados os preceitos do artigo anterior. 

Parágrafo único. Decretado o estado de sítio, o Presidente do Senado 
Federal convocará imediatamente o Congresso Nacional para se reunir dentro 
cm quinze dias, a fim de o aprovar ou não. 

Art. 209. Durante o estado de sítio decretado com fundamento em o 
n." I do art. 206, só se poder5o tomar contra as pessoas as seguintes medidas: 

I - obrigação de permanência em localidade determinada; 
II - detenção em edifício não destinado a réus de crimes comuns; 

III - destêrro para qualquer localidade, povoada e salubre, do território 
nacional. 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá, outrossim, deter-
minar: 

I - a censura de correspondência ou de publicidade, inclusive a de radio-
difusão, cinema e teatro; 

II - a suspensão da liberdade de reunião, inclusive a exercida no seio 
das associações; 

III - a busca e apreensão em domicílio; 
IV - a suspensão do exercício do cargo ou função a funcionário público 

ou empregado de autarquia, de entidade de economia mista ou de emprêsa 
concessionária de serviço público; 

V - a intervenção nas emprêsas de serviços públicos. 
Art. 21 O. O estado de sítio, no caso do n.º I do art. 206, não poderá 

ser decretado por mais de trinta dias nem prorrogado, de cada vez, por prazo 
superior a êsse. No caso do n." II, poderá ser decretado por todo o tempo em 
que perdurar a guerra externa. 

Art. 211. Quando o estado de sitio fõr decretado pelo Presidente da 
República (art. 208), êste, logo que se reunir o Congresso Nacional, relatará, 
em mensagem especial, os motivos determinantes da decretação e justificará 
as medidas que tiverem sido adotadas. O Congresso Nacional passará, em 
sessão secreta, a deliberar sôbre o decreto expedido, para revogá-lo ou mantê-lo, 
podendo também apreciar as providências do Govêrno que lhe chegarem ao 
conhecimento, e, quando necessário, autorizar a prorrogação da medida. 

Art. 212. O decreto do estado de sítio especificará sempre as regiões 
que deva abranger. 

Art. 213. As imunidades dos membros do Congresso Nacional subsistirão 
durante o estado de sítio; todavia, poderão ser suspensas, mediante o voto 
de dois terços dos membros da Câmara ou do Senado, as de determinados 
deputados ou senadores cuja liberdade se tor;:;~ manifestamente incompatível 
com a defesa da Nação ou com a segurança das instituições políticas ou sociais. 

Parágrafo único. No intervalo das sessões legislativas, a autorização 
scr<'1 dada pelo Prer'dentc da Câmara dos Deputados ou pelo Vic.e-Presidente 
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do Senado Federal. conforme se trate de membros de uma ou de outra câmara, 
mas ad referendum da câmara comp~tcnte, que deverá ser imediatamente con-
vocada para se reunir dentro em quinze dias. 

Art. 214. Expirado o estado de sítio, com êle cessarão os seus efeitos. 
Parágrafo único. As medidas aplicadas na vigência do estado de sítio 

serão, logo que êle termine, relatadas pelo Presidente da República, em men-
sagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das provi-
dências adotadas. 

Art. 215. A inobservância de qualquer das prescrições dos arts. 206 a 214 
tornará ilegal a coação e permitirá aos pacientes recorrer ao Poder Judiciário. 

Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 
permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem. 

Art. 217. A Constituição poderá ser emendada. 
§ 1.° Considerar-se-á proposta a emenda, se fôr apresentada pela quarta 

parte, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal. ou por mais da metade das assembléias legislativas dos Estados no 
decurso de dois anos, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus 
membros. 

§ 2.º Dar-se-á por aceita a emenda que fôr aprovada em duas discussões 
pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 
duas sessões legislativas ordinárias e consecutivas. 

§ 3.º Se a emenda obtiver numa das câmaras, em duas discussões, o voto 
de dois terços dos seus membros, será logo submetida à outra; e, sendo nesta 
aprovada pelo mesmo trâmite e por igual maioria, dar-se-á por aceita. 

§ 4.º A emenda será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal. Publicada com a assinatura dos membros das duas 
mesas, será anexada, com o respectivo número de ordem, ao texto da Cons-
tituição. 

§ 5.0 Não se reformará a Constituição na vigência do estado de sitio. 
§ 6.0 Não serão admitidos como objeto de deliberação projetos tendente~ 

a abolir a Federação ou a República. 

Art. 218. Esta Constituição e o Ato d;is Disposições Constitucionais 
Transitórias, depois de assinados pelos deputados e senadores prcsentee, serão 
promulgados simultâneamente pela Mesa da Assembléia Contituinte e entrarão 
em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Sessõe_s da Assembléia Constituinte, na cidade de Rio de Janeiro 
aos 18 de setembro de 1946, 125º da Independência e 58º da República. -
Fernando de Mel/o Vianna, Presidente. - Georgina Avelino, 1º Secretário. 
- Lauro Sodré Lopes, 2º Secretário. - Ruy Alm<:ida, 3" Secretário. -
Lauro Montenegro, 4" Secretário. - Carlos Marighe//a. - Hugo Ribeiro 
Carneiro. - Hermelindo de Gusmão Castello Branco Filho. - A/varo Maia. 
- W aldemar Pedrosa. - Leopoldo Peres. - Francisco Pereira da Silva. -
Cosme Ferreira Filho - J. Magalhães Barata. - A/varo Adolpho. - Duarte 
de Oliveira. - Lameira Bêttencourt. - Carlos Nogu<:ira. -· Nelson Parijós. 
- João Botelho. - José da Rocha Ribas. - Clodom;r Cardoso. - Crepory 
Franco. - Vitorino Freire. - Odilon Soares. - Luiz Carvalho. - José Neiva. 
- Affonso Mattos. - Mauro Renaut Leite. - Raimundo de Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. - Moreira da Rocha. - Antonio da Frota Gentil. --
Francisco de Almeida Monte. - Oswaldo Studart Filho. - Raul Barbosa. -
Dioclecio Dantas Duarte. - José Vare/la. - Walfredo Gurgd. - Motta Netto. 
- Janduhy Carneiro. - Samuel Duarte. - José Joffily. - A. de Novaes 
Filho. - Etelvina Lins de Albuquerque. ~- Agamenon Magalhães. - Jarbas 
Maranhão. - Gercino Malagueta de Pontes. - Oscar Carneiro. - Oswaldo 
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C. Lima. - Costa Porto. - Ulysses Lins de Albuquerque. - João Ferreira 
Lima. - Barbosa Lima Sobrinho. - Paulo Pessoa Guerra. - Teixeira de 
Vasconcellos. - lsmar de Goes !Vlonteiro. ·- SilPestre Pfric/es. - Luiz Me-
deiros Netto. - José Maria de Mel/o. - Antonio Maria Mafra. - Atfonso 
df" Carvalho . •- Francisco Leite Netto. - Graccho Cardoso . .- Renato Aleixo. 
- Lauro de Freitas. - Aloysio de Castro. - Regis Pacheco. - Art-lzur 
Negreiros Falcão. - Altamirando Requião. - Eunapio de Queiroz. - Vieira 
de Mel/o. - Froes da Motta. - Aristides Milton. - Attilio Vivaequa. -
Henrique de NoPaes. - Ary Vianna . •- Carlos Lindenberg. - Eurico Salles. 
- Vieira de Rezende. - A/varo Castcllo. - Asdcubal Soares. - Jonas 
Correia. - José Fontes Romero. - José Carlos Pereira Pinto. - Alfredo 
Neves. - Ernani do Amaral Peixoto. - Eduardo DuPivier. - Carlos Pinto. 
- Paulo Fernandes. - Getulio Moura. - Heitor Collet. -- Sylvio Bastos 
Tavares. - Acurcio Francisco Torres. - Erigido Tinoco. -- Miguel Couto 
Filhn. - Levindo Eduardo Coelho. - Benedito Valladares. - Juscelino Kubits-
chek de Oliveira. - J. Rodrigues Seabra. - Pedro Dutra. -· José Francisco 
Bias Fortes. - Israel Pinheiro. - GustaPo Capane.ma. - Francisco Duque 
de Mesquita. - 1Vellington Brandão. - José Maria Alkmim. - Augusto das 
Chagas Viegas. - João Henrique. - Joaquim Libanio Lctite Ribeiro. -
Celso Porfirio de Araujo Machado. - Olyntlzo Fonseca Filho. - Francisco 
Rodrigues Junior. - Lalzyr Palleta de Rezende Tostes. - Alfredo Sá. -
Christiano M. Machado. - Luiz Milton PratE.s. - Godofredo da Silva Telles 
funinr. - Novelli Junior. - Antonio Ezequiel Feliciano da Silva. - José 
Cesar de Oliveira Costa. - Bcncdicto da Costa Netto. -- José Armando 
Affonseca. - João Gomes Martins Filho, - Sylvio de Campos. - Horacio 
Lafer. - José João Abdalla. - Joaquim A. Sampaio Vida/. - José Carlos 
de Ataliba Nogueira. - José Alves Palma. - Honorio Fernandes Monteiro. 
- J. Machado Coelho e Castro. - Edgard Baptista Pereira. - Pedro 
Ludo11ico Teixeira. - Dario Dclio Cardoso. - FlaPio Carvalho Guimarães. 
- Diogenes Magalhães. - João d'Abreu. - Albatenio Caiado Godoy. -
Galena Paranhos. - Guilherme Xavier de Almeida. - J. Ponce de Arruda. 
,_, Gabriel Martiniano de Araujo. - Argemiro Fialho. - Roberto Classes, 
,_, Fernando Flores. - Munlwz de Mel/o. - João Aguiar. - Aramis Athayde. 
- Gomy Junior. - Nereu Ramos. - Ivo D'Aqui·no. - Aderbal Silva. -
Óctacilio Costa. - Orlando Brasil. - Roberto Grossenbac1'cer. ,....- Rogerio 
Vieira. - Hans Jordan. - Ernesto Domellcs. - Gaston Englert. - Adroaldo 
Costa. - Brochado da Rocha. - Eloy Rocha. - Theodomiro Porto da 
Fonseca. - Dâmaso Rocha. - Antero Lciuas. - [Vfanoel Duarte. - Souza 
Costa, - Bittencourt Azambuja. - Nicolau Verguciro. - Glycerio Alves. -
Mercio Teixeira. - Daniel Faraco. -· Pedro Vergara. - Herophilo Azam-
buja. - Bayard Lima. - Manoel Severiano Nunes. - Agostinho Monteiro. 
- Epilogo de Campos. - Alarico N1mes Pacheco. - Antenor Bogéa. -
Mathia~ Olympio. - José Candido Ferraz. - Antonio Maria de Rezende 
Corrêa. - Ade/mar Rocha. - Coelho Rodrig11es. .-- Plínio Pompeu. -
Fernandes Tauora. - Paulo Sarasatc. - Gentil Barreira. - Beni Carvalho. 
- Egberto Rodrigues. - Fernando Tclles. - José de Borba. - Leão 
Sampaio. - Alencar Araripe. - Edgard de Arruda. - J. Ferreira de Souza. 

José Augusto Bezerra de Medeiros. - Alubo Alues. - Adalberto Ribeiro. 
- Verginaud Wandrr/cy. - Argemiro de Figueiredo. - João Agripino Filho. 

http:Capane.ma
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.- João [lrsulo Ribeiro Coutinho Filho. - Ernani Ayrcs Satyro e Souza . 

.- Plinio Lemos. - Fernando Carneiro da Cunha Nobrcya. - Osmar de 
Araujo Aquino. - Carlos de Lima Caualcanti. - Alde Feijó Sampaio. -
Toão Cleophas de Oliueira. - Gilberto de Mel/o Frcyre. - Antonio de Freitas 
Cavalcanti. - Maria Gomes de Barros. - Rui Soares Palmeira. - Walter 
Franca. - Leandro Maciel. - Heribaldo Vieira. - Aloysio de Cart>alho Filho . 
.- Juracy Magalhães. - Octauio IV!angabcira. - Manoel Novacs. - João 
de Costa Pinto Dantas Junior. - Clemente l'v!ariani Bittcncourt. - Raphacl 
Cincurá de Andrade. - João !Vlendes da Costa Filho. - Lui;:; Vianna. -
Alberico Fraga. .- Nestor Duarte. - Aliomar de Andrade Baleeiro. - Ruy 
Santos. -;- Luiz Claudio. - Hamilton de Lacerda Noyueira. - Euclydcs 
Figueiredo. - Jurandyr Pires. - José Eduardo de Prado Kelly. - Antonio 
Tosé Romão Junior. - José de Carualho Leo111il. - José Monteiro Soares Filho. 
- José Monteiro de Castro. - José Bonifacio Lafayettc de Andrade. -
fosé Maria Lopes Cançado. - José ele Magalhàcs Pinto. - Gabriel de R. 
Passos . .- Milton Soares Campos. - Lyrnrgo Leite Filho. - Mario Masagão . 
.- Paulo Nogueira Filho. - Romc11 de Andrade Lourcnçiio. - Plínio Barreto . 
.- Luiz de Toledo Pisa Sobrinho. - Aureliano Leite. - /alies Machado de 
Siqueira. .- Vespasiano Martins. - João Vilasbôas. - Dolor Ferreira 
de Andrade. .- Agrícola Paes de Barros. - Erasto Gacrtncr . .- Tauarcs 
d'Amaral . .- Cônego Tomás Fonte. .- José Antonio Flores da Cunha. .-
Osorio Tuyuty de Oliveira Freitas. - Leopoldo Neves. - Luiz Lago de 
Araujo. .- Benjamin Miguel Farah. - M. do N. Vargas Nctto. - Francisco 
Gurgel Amaral Valente . .- José de Segadas Vianna. - Manoel Benicio 
Fontenelle . .- Paulo Bacta Ncucs. - Antonio José ela Silua. .- Edmundo 
Barreto Pinto ( * *) . .- Abelardo dos Santos Mata. - JarbEJs de Lcry Santos . 
.- Ezequiel ela Silva Mendes. - Alexandre Marcondcs Filho. - Hugo 
Borghi . .- Guaracy Silueira . .- José Correia Pedroso Junior. - Romeu José 
Fiori. .- Bertho Cone/é . .- Euzcbio Rocha . .- Mel/o Bra,qa . .- Arthur Fischer . 
.- Gregorio Bezerra ( *) . - Agostinho de Oliveira ( *) . - A/cedo Cou-
tinho ( *) . .- Luiz Carlos Prestes ( *) . .- João Amazonas ( *) . - Maurício 
Grabois ( *) . .- Joaquim Baptista Nctto ( *) . .- Cla11dino J. Silva ( *) . -
Alcides Sabença ( *) . .- Jorge Amado ( *) . José Chrispim ( *) . - Osiualdo 
Pacheco da Silva ( *) . - Caires de Britto ( *) . .- Abilio Fernandes ( *) . -
Lino Machado. .- Souza Leão. -- Durval Cru.:. -- Armando Fontes. - Jacy 
de Figueiredo. - Daniel de Carvalho. - Maria Brant . .- A. Bernardes Filho . 
.- Philippe Balbi. - Arthur Bernardes. - A/tino Arantes. - Munhoz da 
Rocha. Deodoro Machado de !Vlcndonça. - O/avo Oliucira. - Stcnio 
Gomes. .- João Adeodato . .- Café Filho. - Theodulo Albuquerque. 
Romeu de Campos 1-'ergal . .- Padre Dr. Alfredo de Arruda Câmara. 
Manoel Victor. - Hermes Lima . .- Domingos V clasco. - Raul Pilia. 

·( *) Representantes do extinto Partido Comul'ista, quc tiveram seu,, man-
datos cassados pela Lei n" 211, de 7 de janeiro de 1948, e publicado no 
Diário Oficial, I, em 8 do mesmo mês e ano. 

( * *) Mandato cassado pelo projeto de Resolução da Câmara dos Depu" 
tados, aprovado em 25 de maio de 1949 e publie<.:do no Diário do Congresso 
Naçíona/1 no diçi 26 do mesmo mês e çino, 



ATO DAS DISPOSIÇõES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITóRIAS 

A Assembléia Constituinte decreta e promulga o seguinte 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Art. 1.º A Assembléia Constituinte elegerá, no dia que se seguir ao 
da promulgação dêste Ato, o· Vice-Presidente da República para o primeiro 
período constitucional. 

§ J;º Essa eleição, para a qual não haverá inelegibilidades, far-se-á por 
escrutínio secreto e, em primeiro turno, por maioria absoluta de votos, ou, em 
segundo turno, por maioria relativa. 

§ 2.º O Vice-Presidente eleito tornará posse perante a Assembléia, na 
mesma data, ou perante o Senado Federal. . 

§ 3.º O mandato do Vice-Presidente terminará simultâneamente com o 
do primeiro período pre~·idencial. 

Art. 2.º O mandato do atual Presidente da República ( art. 82 da Constl· 
tuição) será contado a partir da posse. 

§ !.º Os mandatos dos atuais deputados e os dos senadores federais que 
forem eleitos para completar o número dE' que trata o § I.º do art. 60 da 
Constituição, coincidirão com o do Presidente da República. 

· § 2.º Os mandatos dos demais senadores terminarão a 31 de janeiro 
de 1955. 

§ 3. 0 Os mandatos dos governadores e dos deputados às Assembléias 
Legislativas e dos vereadores do Distrito Federal, eleitos na forma do art. 11 
dêste Ato, terminarão na data em que findar o do Presidente da República. 

Art. 3." A Assembléia Constituinte, depois de fixar o subsidio do Presi-
dente e o do VicP-Presidente da República para o primeiro período constitucional 
(Constituição, art. 86), dará por terminada a sua missão e separar-se-á em 
Câmara e Senado, os quais encetarão o exercício da função legislativa. 

Art. 4.º A Capital da União será transferida para o planalto central 
do país. 

§ 1.0 Promulgado êste Ato, o Presidente da República, dentro em sessenta 
dias, nomeará urna comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder 
ao estudo da localização da nova capital. 

§ 2.º o estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao 
Congresso Nacional. que deliberará a respeito, em lei especial. e estabelecerá 
o prazo para o início da delimitação da área a ser incorporada ao domínio 
da União. 

§ 3.° Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso. Nacional resolver<! 
sõbre a data da mudança da capital. 

§ 4.º Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a 
constituir o Estado da Guanabara. 

'Art. 5.º A intervenção federal, no caso do n. 0 VI do aft. 7.º da Consti-
tuição, quanto aos Estados já em atraso no pagamento da sua dívida fundada, 
não se poderá efetuar antes de dois anos, contados da promulg~ção dêste Ato. 
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Art. 6." Os Estados deverão, no prazo de três anos, a contar da pro-
mulgação dêste Ato, promover, por acõrdo, a demarcação de suas linhas de 
fronteira, podendo, para isso, fazer alterações e compensações de áreas, que 
atendam aos acidentes naturais do terreno, às conveniências administrativa.~ 
e à comodidade das populações fronteiriças. 

§ I ." Se o solicitarem os Estados interessados, o Govêrno da União 
deverá encarregar dos trabalhos demarcatórios o Serviço Geográfico do 
Exército. 

§ 2.º Se não cumprirem tais Estados o disposto neste artigo, o Senado 
Federal deliberará a respeito, sem prejuizo da competência estabelecida no 
art. 101; n.º. I,. fotra e, da Constituição. 

Art. 7.º Passam à propriedade do Estado do Piauí as fazendas de gado 
do domínio da União, situadas no Território daquele Estado e remanescentes 
do confisco aos jesuítas no período colonial. 

Art. 8. 0
· Fica extintos os atuais Territórios de Iguaçú e Ponta Porá, 

cujas áreas volverão aos Estados de onde foram desmembradas. 
Parágrafo único. Os juízes e, quando estáveis, os membros do Minis-

tério Público dos Territórios extintos ficarão em disponibilidade remunerada, 
atê que sejam aproveitados cm cargos federais ou estaduais, de natureza e 
vencimentos compatíveis com os dos que estiverem ocupando na data da 
promulgação dêste Ato. 

Art. 9.º O Território do Acre será elevado à categoria de Estado, com 
a de.nominação de Estado do Acre, logo que as suas rendas se tornem iguais 
ás do Estado atualmente de menor arrecadação. 

Art. 10. O disposto no art. 56 da Constituição não se aplica ao Terri-
tório de Fernando de Noronha. 

Art. 11. No primeiro domingo após cento e vinte dias contados da 
promulgação dêste Ato, proceder-se-á, em cada Estado, às eleições de Gover-. 
nador e de deputados às Assembléias Legislativas, as quais terão inicialmente 
função constituinte. 

§ I .º O número dos deputados às Assembléias estaduais será, na primeira 
eleição, o seguinte: Amazonas, trinta; Pará, trinta e sete; Maranhão, trinta e 
seis; Piauí, trinta e dois; Ceará, quarenta · e cinco; Rio Grande do Norte, 
trinta e dois; Paraíba, trinta e sete; Pernambuco, cinqüenta e cinco; Alagoas, 
trinta e cinco; Sergipe, trinta e dois; Bahia, sessenta; Espírito Santo, trinta e 
dois; Rio de Janeiro, cinqüenta e quatro; São Paulo, setenta e cinco; Paraná, 
trinta e sete: Santa Catarina, trinta e sete; Rio Grande do Sul, cinqüenta e cinco; 
Minas Gerais, setenta e dois; Goiás, trinta e dois e Mato Grosso, trinta. 

~ 2." Na mesma data se realizarão eleições: 
I - nos Estados e no Distrito Federal: 
a) para o terceiro luÇJar de Senador e seus suplentes (Constituição, 

art. 60, §§ !.º, 3.º e 4."); 
b) para os suplentes partidários dos senadores eleitos em 2 de dezembro 

dt> 1945, se, em relação a êstes, não tiver ocorrido vaçia; 
· II - nos Estados onde o número dos representantes à Câmara dos Depu-
tados não corresponda ao estabelecido na Constituição, na base da última 
estimativa oficial do Instituto de Geografia e Estatística, para os deputados 
federais que devem completai' êsse número; 

III - nos Territórios, exceto os do Acre e de Fernando de Noronha, 
para um deputado federal; 

IV - no Distrito Fderal, para cinqüenta vereadores; 
V - nas circunscrições eleitorais respectivas, para preenchimento das 

vagas existentes ou que vierem a ocorrer até trinta dias antes do pleito, e 
para os próprios suplentes, se se tratar de senadores. 

§ 3.º Os partidos poderão inscrever. cm cada Estado, para a Câmara 
Federal, nas eleições referidas neste artigo, mais dois candidatos além do 
número de deputados a eleger. Os suplentes que resultarem dessa. eleição 
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substituirão, nos casos mencionados na Constituição e na .lei, os que forem 
eleilos' nos têrmos do § 2.º e os da. mesma legenda cuja lista de suplente11 
se tenha esgotado.

J 4..º· Não será permitida a inscrição do mesmo candidato por mais 
qe um Estado. . 

§ 5.0 O Tribunal Supericr Eleitoral providenciará o cumprimento dêsk 
artigo e dos parágrafos precedentes. No exercício dessa competência, o 
mesmo Trib.unal fixará, à vista de dados estatisticos oficiais, o número de 
novos lugares na representação federal. consoante o critério estabelecido no 
art. 58 e §§ !.º e 2.º da Constituição. 

§ 6.º O mandato do terceiro senador será o de menor duração. Se, pelo 
mesmo Estado ou pelo Distrito Federal. fõr eleito mais de um senador, o 
mé!ndato do mais votado será o de maior duração. 

§ 7.0 Nas eleições de que trata êste artigo só prevalecerão as seguintes 
inelegibilidades: 

1 - para governador: 
a) os Ministros de Estado que estiverem em exercício nos três meses 

anteriores à eleição; 
b) os que, até dezoito meses antes da eleição, houverem exercido a 

função de Presidente da República ou, no respectivo Estado, embora interina· 
mente, a função de Governador ou Interventor; e bem assim os secretários 
de Estado, os comandantes de regiões militares, os chefes e os comandantes 
de polícia, os magistrados e o chefe do Ministério Público, que estiverem no 
exercício dos cargos nos dois meses anteriores à eleição; 

II - para Senadores e Deputados Federais e respectivos suplentes, os 
que, até seis meses antes da eleição, houverem exercido o cargo de Governador 
ou Interventor, no respectivo Estado, e as demais autoridades referidas no 
n.º 1, que estiverem nos exercícios dos cargos nos dois meses anteriores à 
eleição; 

III - para deput~dos às Assembléias Estaduais as autoridades referidas 
no n.º 1, letras a e b, segunda parte, que estiverem no exercício dos cargos 
nos dois meses anteriores à eleição; 

IV - para Vereadores à Câmara do Distrito Federal, o Prefeito e as 
autoridades referidas no n.º I. letras a e b, segunda parte, que estiverem no 
exercício dos cargos nos dois meses anteriores à eleição. 

§ 8.º Diplomados, os deputados às Assembléias Estaduais reunir-se-ão 
dentro de dez dias, sob a presidência do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral. por convocação dêste, que promoverá a eleição da Mesa. 

§ 9.º O Estado que, até quatro meses após a instalação de sua Assembléia, 
não houver decretado a Constituição será submetido, por deliberação do Con-
gresso Nacional, â de um dos outros que parecer mais conveniente, até que 
a reforme pelo processo nela determinado. 

Art. 12. Os Estados e os. Municípios, enquanto não se promulgarem as 
Constituições estaduais, e o Distrito Federal, até ser decretada a sua lei 
orgânica, serão administrados de conformidade com a legislação vigente na 
data da promulgação dêste ato. 

Parágrafo único. Dos atos dos Interventores caberá, dentro de dez dias, 
a contar da publicação oficial. recurso de qualquer cidadão para o Presidente 
da República; e, nos mesmos têrmos, recurso, para o Interventor, dos atos dos 
Prefeitos municipais. 

Art. 13. A discriminação de rendas estabelecidas nos arts. 19 a 21 e 29 
da :Constituição Federal eutrará em vigor a 1 de janeiro de 1948, na parte 
em que. modifica o regime anterior. 

§ l.º Os Estados, que cobrarem impostos de exportação acima do limite 
previsto no- art. 19, n.º V, reduzirão gradativamente o excesso, dentro no 
prazo de quatro anos, salvo o disposto no § 6.º daquele d!spositlvo. 

§ 2.º A partir de 1948 se cumprirá gradativamente: 
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I -'--- no curso de dois anos, o disposto no art. 15, §· 4.º, entregando a 
União aos Municípios a metade da cota no primeiro ano e a totalidade dela 
nc. ~egundo; 

II ~ no curso de quatro anos, a extinção dos impostos que, pela Consti-
tuição, se não incluam na compet.ência dos governos que atualmente os 
arrecadam; 

III ~ no curso de dez anos, o disposto no art. 20 da Constitmção. 
·§ 3." A lei federal ou estadual, conforme o caso, poderá estabelecer 

prazo mais breve para o cumprimento dos dispositivos indicados nos parágrafos 
anteriores. 

Art. 14. Para composição do Tribunal Federal de Recursos na parte 
constituída de magistrados, o Supremo Tribunal Federal indicará, a fim de 
serem nomeados pelo Presidente da República, até três dos juízes secionais <o 
substitutos da extinta Justiça Federal, se satisfizerem os r<>quisitos do art. 99 
da Constituição. A indicação será feita, sempre que possível, em lista dupla 
para cada caso. 

§ !." Logo após o prazo designado no art. 3.º, o Congresso Nacional 
fixará cm lei os vencimentos dos Juízes do Tribunal Federal de Recursos; e; 
dentro de trinta dias a contar da sanção ou promulgação da tnesma lei, o 
Presidente da República efetuará as nomeações para os respectivos cargos. 

§ 2.º Instalado o Tribunal. elaborará êle o seu regimento interno e 
disporá sõbre a organização de sua secretaria, cartórios e demais serviços, 
propondo, em conseqüência, ao Congresso Nacional. a criação dos cargos 
administrativos e a fixacão dos respectivos vencimentos (Constituição, art. 97, 
n.º II). 

§ 3.º Enquanto não funcionar o Tribunal Federal de Recursos, o Supremo 
Tribunal Federal continuará a julgar todos os processos de· sua competência, 
rios têrmcis da legislação anterior. 

§ 4.º Votada a lei prevista no § !.", o Supremo Tribunal Federal reme' 
tE'rá ao Tribunal Federal de Recursos os processos de competência dêste que 
Ráo tenham o visto do respectivo relator. 

§ 5.º Os embargos aos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Fe-
deral continuarão a ser por êle processados e julgados. 

Art; 15. Dentro de dez dias, contados da promulgação dêste Ato, será 
organizada a Justiça Eleitoral, nos têrmos da Seção V da Constituição.· 

·§ 1." Para composição do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal elegerá, em escrutínio secreto dentre os· seus desem-
bargadores, um membro efetivo, e, bem assim, dois interinos, que funcionarão 
até· que o Tribunal Federal de Recursos cumpra o disposto no art. 11 O, n. º I. 
letra b, da Constituição. 

§ 2." Instalados os Tribunais Eleitorais, procederão na -formá do § '2.º 
do art. 14 dêste Ato. 

·§ 3.º No provimento dos cargos das Secretarias do Tribunal Superior 
Eleitoral ·e dos Tribunais Regionais Eleitorais, serão aproveitados os funcio-
nários efetivos dos tribunais extintos em 10 de novembro de 1937, se ainda 
estiverem em serviço ativo da União, e o requererem, e, para completar· Os' 
r<>spectivos quadros, o pessoal que atualmente integra as secretarias dos 
mesmos tribunais. 

§ 4." Enquanto não se organizarem definitivamente as secretarias dos 
mesmos tribunais, continuará em exercício o pessoal a que alude o final 
do § 3.º dêste artigo. 

Art. 16. A começar de l.º de janeiro de 1947, os magistrados do Distrit::i 
Federal e dos Estados passarão a perceber os vencimentos fixados com 'obser; 
vârtcia do estabelecido na Constituição. , 

Art ..·17. O atual Tribunal Marítimo continuará com a organitaÇão e 
competência que lhe atribui a legislação vigente, até que a lei federal disponha 
a respeito, de acôrdo com as normas da Constituição. 
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Art. 18. Não perderàl' a nacionalidade : os brasileiros que, na últi m<? 
guerra, prestaram serviço militar às Nações aliadas, embora sem licença· d,1 
govêrno brasileiro, nem os menores que, nas mesmas condições, os tenham 
pre.stado a outras· Nações. 

Parágrafo único. São considerados estáveis os atuais servidores da União, 
dos Estados e dos Municípios que tenham participado das fôrças expedicionárias 
brasileiras. 

Art. 19. São elegíveis para cargos de representação .popular, salvo 
os de Presidente e Vice-Presidente da República e o de Governador, os que, 
tendo adquirido a nacionalidade brasileira na vigência de Constituições ante-
riores, hajam exercido qualquer mandato eletivo. . 

Art. 20. O preceito do parágrafo único do art. 155 da Constituição: não 
~e aplica aos brasileiros naturalizados que, na data dêste Ato, estiverem 
exercendo as profissões a que o mesmo dispositivo se refere. 

Art. 21. Não depende de concessão ou autorização o aproveitamento das 
quedas d'água já utilizadas industrialmente a 16 de julho de 1934 e, nestes 
mesmos têrmos, a exploração das minas em lavra, ainda que transitóriamente 
suspensa; mas tais aproveitamentos e explorações ficam sujeitos às norma~ 
de regulamentação e revisão de contratos, na forma da lei. 

Art. 22. O disposto no art. 182, § !.º, da Constituição não prejudica 
as concessões honorificas anteriores a êste Ato e que ficam mantidas ou 
restabelecidas. 

Art. 23. Os atuais funcionários interinos da União, dos Estados c Mun.i· 
cipios, que contem, pelo menos, cinco anos de exercício, serão automàticamentc 
detivados na data da promulgação dêstc Ato: e os atuais cxtranumerários qué 
exerçam função de caráter permanente há mais de cinco anos ou em virtude 
de concurso ou prova de habilitação serão equiparados aos funcionários, para 
~feito de estabilidade, aposentadoria, licença, disponibilidade e férias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica: 
I - aos que exerçam interinamente cargos vitalícios como tais consi· 

derado~ na Constituição; 
II - aos que exerçam cargos para cujo provimento sr tenha aberto con-

curso, com inscnçoes encerradas na data da promulgação dêste Ato: 
III - aos que tenham sido inapilitados em concurso para o cargo 

exercido. 
Art. 24. Os funcionários que, conforme a legislação então vigente, 

acumulavam funções de magistério, técnicas ou cientificas e que, pela de-
sacumulação ordenada pela Carta de 1 O de novembro de 1937 e Decreto-lei 
n.º 24, de 29 de novembro do mesmo ano, perderam cargo efetivo, são nêk 
considerados em disponibilidade remunerada até que sejam reaproveitados, sem 
direito aos vencimentos anteriores à data da promulgação dêste Ato. 

Parágrafo único. Ficam restabelecidas as vantagens da aposentadoria aos 
que as perderam por fôrça do mencionado Decreto, sem direito igualmente à 
percepção de vencimentos anteriores à data da promulgação dêste Ato. 

Art. 25. Fica assegurado aos funcionários das Secretarias das casas do 
Poder Legislativo o direito à percepção de gratificações adicionais, por tempo 
de serviço público. 

Art. 26. A Mesa da Assembléia Constituinte expedirá titulas de no-
meação efetiva aos funcionários interinos das Secretarias do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargos vagos, que até 3 de setembro 
de 1946 prestaram serviços durante os trabalhos da elaboração da Constituição, 

Parágrafo único. Nos 'cargos 1111c1ais, que vierem a vagar, serão apro~ 
veitados os interinos em exercício até a mesma data, não beneficiados por 
êste artigo. 

Art. 27. Durante o prazo de quinze anos, a contar da instalação da 
Assembléia Constituinte, o imóvel adquirido, para sua residência, por jornalista 
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que outro não possua, será isento do impôsto de transmissão e, enquanto servir 
ao fim previsto neste artigo, do respectivo impôsto prediál. 

Parágrafo único. Será considerado jornalista, para os efeitos dêste artigo, 
aquêle que comprovar estar no exercício da profissão, de acôrdo com a legis-
lação vigente, ou nela houver sido aposentado. 

Art. 28. É concedida anistia a todos os cidadãos considerados insubmissos 
ou desertores até a data da promulgação dêste Ato, e igualmente aos trabalha-
dores que tenham sofrido penas disciplinares, em conseqüência de greves ou 
dissídios do trabalho. 

Art. 29. O Govêrno Federal fica obrigado, dentro do prazo de vinte 
anos, a contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e executar 
um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São 
Francisco e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior 
a um por cento de suas rendas tributárias. 

Art. 30. Fica assegurada, aos que se valeram do direito de reclamação 
instituído pelo parágrafo único do art. 18 das Disposições Transitórias da 
Constituição de 16 de julho de 1934, a faculdade de pleitear perante o Poder 
Judiciário o reconhecimento de seus direitos, salvo quanto aos vencimentos 
atrasados, relevadas, destarte, quaisquer prescrições, desde que sejam preen-
chidos os seguintes requisitos: 

I - terem obtido, nos respectivos processos, parecer favorável, e definitivo, 
da Comissão Revisora, a que se refere o Decreto n.º 254, de 1 de agôsto 
de 1935; 

II - não ter o Poder Executivo providenciado na conformidade do 
parecer da Comissão Revisora, a fim de reparar os direitos dos reclamantes. 

Art. 31. É insuscetivel de apreciação judicial a incorporação ao patri-
mônio da União dos bens dados em penhor pelos beneficiados do financiamento 
das safras algodoeiras, desde a de 1942 até as de 1945 e 1946. 

Art. 32. Dentro de dois anos, a contar da p!'Omulgação dêste Ato, a 
União deverá concluir a rodovia Rio-Nordeste. 

.i\rt. 33. O Govêrno mandará erigir na Capital da República um mo-
numento a Rui Barbosa, cm consagração ~os seus serviços à Pátria, à liber-
dade e à justiça. 

Art. 34. São concedidas honras de Marechal do Exército brasileiro ao 
General de Divisão João Batista Mascarenhas de Morais, Comandante das 
Fôrças Expedicionárias Brasileiras na última guerra. 

Art. 35. O Govêrno nomeará comissão de professôres, escritores e jorna-
listas, que opine sôbre a denominação do idioma nacional. 

Art. 36. Bste Ato será promulgado pela Mesa da Assembléia Consti-
tuinte. na forma do art. 218 da Constituição. 

Sala das Sessões da Assembléia Constituinte, na cidade do R'.o de )ane;ro 
aos 18 de setembro de 1946, 125.º da Independência e 58.º da República. -
Fernando de Mel/o Vianna, Presidente. - Georgina Avelino, l.º Secretário. 
- Lauro Sodré Lopes, 2.º Secretário. - R11y Almeida, 3.º Secretário. -
Lauro Montenegro, 4.º Secretário. - Carlos Marighella. - Hugo Ribeiro 
Carneiro. - Hermelindo de Gusmão Castello Branco Filho. -- A/varo Maia. 
- Wa/demar Pedrosa. - Leopoldo Peres. ~- Francisco Pereira da Silva. ,...., 
C·..sme Ferreira Filho. - J. Magalhães Barata. - A/varo Adolpho. - Duarte 
de Oliveira. - Lameira Bittencourt. - Carlos Nogueira. - Nelson Parijós. 
- João Botelho. - José da Rocha Ribas. - Clodomir Cardoso. - Crepory 
Franco. - Vitorino Freire. - Odilon Soares. - Luiz Carvalho. - José Neiva. 
- Affonso Mattos. - Mauro Renaut Leite. - Raimundo de Areia Leão. 
Sigefredo Pacheco. - Moreira da Rocha. - Antonio da Freta Gentil. -
Francisco de Almeida Monte. - Oswaldo Studart Filho. - Raul Barbosa. -
Dioclecio Dantas Duarte. - José Vare/la. - Walfredo Gurgel. - Motta Netto; 
- Janduhy Carneiro. - Samuel Duarte. - José Joffily. - A. de Novaes 
Filho. - Etelvina Lins de Albuqi;erque. - Agamemnon Magalhães. - Jarba~ 
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Maranh[',o. - Gcrcino l\!lalagucta de Pentes. - Oscar Carneiro. - Oswaldo 
C. Lima. - Costa Porto. - Ulysses Lins de Albuquerque. -João Ferreira 
Lima. - Barbosa Lima Sobrinho. - Paulo Pessoa GucZ"ra. - Teixeira de 
Vasconcellos. - lsmar de Coes Monteiro. - Silvestre Péricles. - Luiz Me-
deiros Netto. - José Maria de Mello. - Antonio Maria Mafra. - Affonso 
de Ca-rvalho. - Francisco Leite Netto. - Graccha Cardoso. - Pinto Aleixo. 
- Lauro de Freitas. - Aloysío de Castro. - Regis Pacheco. - Artlwr 
Negreiros Falcão. - Altamirando Requi<io. - Eunapío de Queiroz. - Vieira 
de Mello. - Froes da Motta. - Aristides Milton. - Attilío Vívacqua. -
Henrique de Nouaes. - Ary Víanna. - Carlos Líndenberg. - Eurico Sallcs. 
- Vieira de Rczcndc. - Aluara Castcllo. - Asdrubal Soares. - Jonas 
Correia. - José Fontes f?.omero. - José Carlos Pereira Pinto. - Alfredo 
Neves. - Ernani do Amaral Peixoto. - Eduardo Duuívícr. - Carlos Pinto 
- Paulo Fernandes. - Gctulío Moura. - Heitor Collct. - Sylvío Bastos 
Tavares. - Acurcío Francisco Torres. - Erigido Tínoco. - Miguel Couto 
Filho. - Lcvíndo Eduordo Coelho. - Bencdicto Valladares. - Juscelíno Kubíts-
chek de Oliueira. - J. Rodrigues Seabra. - Pedro Dutra. - José Francisco 
Bías Fortes. - Israel Pinheiro. - Gustavo Capanema. - Francisco Duque 
de Mesquita. - TVellington Brandão. - José Maria Alkmím. - Augusto das 
Chagas Viegas. - João Henrique. - Joaquim Libanío Leite Ribeiro. -
Celso Porfirio de Araujo Machado. - Olyntho Fonseca Filho. - Francisco 
Rodrigues Junior. - Lahyr Pallcta de Rezende Tostes. - Alfredo Sá. -
Christíano M. Machado. - Luiz Milton Prates. - Goffrcdo da Silva Tclles 
Junior. - Novclli Junior. - Antonio Ezequiel Feliciano da Silua. - José 
Cesar de Olíueira Costa. - Benedícto da Costa Netto. - José Armando 
Affonseca. - João Gomes Martins Filho. - Syfoío de Campos. - Horacía 
Lafer. - José João Abdalla. - Joaquim A. Sampaio Vida!. - José Carlos 
de Atalíba Nogueira. - José Alves Palma. - Honorío Fernandes Monteiro. 
- J. Machado Coelho e Castro. - Edgard Baptísta Pereira. - Pedro 
Ludovico Teixeira. - Dario Delío Cardoso. - Flauío Carvalho Guimarães. 
- Diogcncs Magalhães. - João d'Abre11. - Albatenío Caiado Godoy. -
Galena Paranhos. - Guilherme Xauícr de Almeida. - J. Ponce de Arruda. 
- Gabriel Martiniano de Araujo. - Argemíro Fialho. - Roberto Glasser. 
- Fernando Flores. - Mllnhoz de Mcllo. - Joiio Aguiar. - Aramis Athayde. 
- Gomy Junior. - Nereu Ramos. - Ivo D'Aquino. - Aderbal Silva. -
Octacilio Costa. - Orlando Brasil. - Roberto Grosscnbacker. - Rogerío 
Vieira. - Hans Jordan. - Ernesto Dornclles. - Gaston Englert. - Adroaldo 
Costa. - Brochado da Rocha. - Eloy Rocha. - Theodomiro Porto da · 
Fonseca. - Dâmaso Rocha. - Antero Leivas. - Manoel Duarte. - Souza 
Costa. - Bittencourt Azambuja. - Nicolau Verguciro. - Glycerio Alves. ·~ 
Mercio Teixeira. - Daniel Faraco. - Pedro Vergara. - Herophilo Azam-
buja. - Bayard Lima. - Manoel Sci,criano Nunes. - Agostinho Monteiro. 
- Epilogo de Campos. - Alarico Nunes Pacheco. - Antenor Bogéa. -
Mathias Olympio. - José Candido Ferraz. - Antonio Maria de Reze.ndc 
Corrêa. - Ade/mar Rocha. - Coelho Rodrigues. - Plínio Pompeu. . -
Fernandes Tavora. - Paulo Sarasate. - Gentil Barreira. - Bení Carvalho. 
- Egberto Rodrigues. - Fernandes Tcllcs. - José de Borba. - Leão 
Sampaio. - Alencar Ararípc. - Edgord de Arme/a. - J. Ferreira de Souza. 

José Augusto Bezerra de Medeiros. - Aluízío Alves. - Adalberto Ribeiro. 
Vergníaud TVanderley. - Argemiro de Figueiredo. - João Agrípíno Filho. 

- João Urslllo Ribeiro Coutinho Filho. - Ernaní Ayres Satyro e Souza. 
- Plínio Lemos. - Fcn.wndo Carneiro da Cunha Nobrega. - Osmar de 
Araujo Aquino. - Carlos de Lima Cavalcnntí. - A/de Feijó Sampaio. -
João C/eophas de Oliveira. - Gilberto de Mel!o Freyre. - Antonio de Freitas 
Cavalcantí. - Maria Gomes de Barro.~. - Ruí Soares Palmeira. - Walter 
Franco. - Leandro Maciel. -~ Leríbaldo Vieira. - Aloysio de Carvalho Filho. 

Juraey Magalhães. - Octavía Manga-beira. - fo/lanoel Novaes. - João 
da Costa Pinto Dantas Júnior. ·- Clemente Maríant Bíttencourt. - Raphacl 
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Cincurá de Andrade. - João Mendes da Costa Filho. - Luiz Vianna. ..-
Alberico Fraga. - Nestor Duarte. - Aliomar de Andrade Baleeiro. - Ruy 
Santos. - Luiz Claudio. - Hamilton de Lacerda Nogueira. - Euclydes 
Figueiredo. - Jurandyr Pires. - José Eduardo de Prado Kelly. - Antonio 
José Romão Junior. - José de Carvalho Leomil. - José Monteiro Soares Filho. 
- José Monteiro de Castro. - José Bonifacio Lafayette de Andrada. -
José Maria Lopes Cançado. - José de Magalhães Pinto. - Gabriel de R. 
Passos. - Milton Soares Campos. - Lycurgo Leite Filho. - Maria Masagão. 
- Paulo Nogueira Filho. - Romeu de Andrade Lourenção. ':'"' Plinio Barreto. 
- Luiz de Toledo Pisa Sobrinho. - Aureliano Leite. - Jalles Machado de 
Siqueira. - Vespasiano Nlartins. - João Vi/lasbôas. - Dolor Ferreira 
de Andrade. - Agrícola Paes de Barros. - Erasto Gaertner. - Tavares 
d'Amaral. - Cônego Tomás Fonte. - José Antonio Flores da Cunha. -
Osorio Tuyuty de Oliveira Freitas. - Leopoldo Neves. - Luiz Lago de 
Araujo. - Benjamin Miguel Farah. - M. do N. Vargas Netto. - Francisco 
Gurgel Amaral Valente. - José de Segadas Vianna. - Manoel Benicio 
Fontenelle. - Paulo Baeta Neves. - Antonio José da Silva. - Edmundo 
Barreto Pinto ( **). - Abelardo dos Santos Mata. - Jarbas de Lery Santos. 
- Ezequiel da Silva Mendes. - Alexandre Marcondes Filho. - Hugo 
Borghi. - Guaracy Silveira. - José Correia Pedroso Junior. - Romeu José 
Fiori. - Bertho Condé. - Euzebio Rocha. - Mel/o Braga. - Arthur Fischer. 
- Gregorio Bezerra ( *). - Agostinho de Oliveira ( *). - Alcedo Cou-
tinho ( *). - Luiz Carlos Prestes ( *). - João Amazonas ( *). - Maurício 
Grabois (*). - Joaquim Baptista Netto (*). - Claudínó J. Silva (*). -
Alcides Sabença ( *). - Jorge Amado ( *). - José Chrispim ( *) . - Oswaldo 
Pacheco da Silva ( •). - Caires de Britto ( •). - Abilio Fernandes ( *). -
Lino Machado. - Souza Leão. - Durval Cruz. - Amando Fontes. - Jacy 
de Figueiredo. - Daniel de Carvalho. - Maria Brant. - A. Bernardes Filho. 
- Philippe Balbi. - Arthur Bernardes. - A/tino Arantes. - Munhoz da 
Rocha. Deodoro Machado de Mendonça. - Olavo Oliveira. - Stenio 
Gomes. João Adeodato. Café Filho. - Theodulo Albuquerque. 
Romeu de Campos Vergai. - Padre Dr. Alfredo de Arruda Câmara. -

( •) Representantes do extinto Partido Comunista, que tiveram seus man-
datos cassados pela Lei n.º 211. de 7 de janeiro dç 19-18, e publicada no 
Diário Oficial, /, em 8 do mesmo mês e ano. 

( * •) Mandato cassado pelo projeto de Resolução da Câmara dos Depu-
tados, aprovado em 25 de maio de 1949 e publicado no Diário do Congresso 
Nacional, no dia 26 do mesmo mês e ano. 
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