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REGIMENTO INTERNO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS e~)
Título l

OISPOSIÇõES PRELIMINARES
CAPÍTULO I

DA SEDE
Art. 1Q A Câmara dos Deputados, com sede na Capital da
República, funciona no Palácio Tiradentes, recinto normal dos
seus trabalhos.
Parágrafo único.: Em caso de guerra, comoção intestina,
calamidade pública, ou ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na Capital da República, ou no recinto normal dos seus
trabalhos, a Câmara poderá reunir-se, eventualmente, em ponto
diverso do território do país. ou em outro edifício, por deliberclção da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados.
CAPÍTULO II

DAS SESSõES PREPARATóRIAS E ELEIÇÃO DA MESA
Art. 2Q As 14 horas e 30 minutos do dia 1Q de fevereiro
do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados
Deputados Federais reunir~se-ão em sessão preparatória, na sede
da Câmara.
RESOLUÇÃO N• 582, DE 31 DE JANEIRO DE 1955
Reorganiza o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
RESOLUÇÃO N° 26, DE 1955, ART. 19
Modifica disposições da Resolução n' 582, de 31 de janeiro de 1955,
que altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

-2§ l '1 Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente
da Câmara, se reeleito Deputado, e, na sua falta, sucessivamente, dentre os Deputados presentes, o que haja exercido mais
recentemente, e em caráter efetivo, a pre:sidência, a vice-presidência ou a secretaria. Na falta de todos êstes, a presidência será
ocupada pelo .Deputado mais idoso.

§ 2Q Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de preferência de partidos diferentes, para servirem de
Secretários, procederá ao recolhimento dos diplomas e levantará
a sessão.
§ 3 9 O Presidente fará organizar e publicnr no Diário do
Congresso N Dcional do dia seçit1inte a relação dos Deputados
diplomados, feita por Estados. Territórios e Distrito Federal. de
Norte a Sul, na ordem geográfica das suas capltais e, em cada
unidade federativa, na sucessão alfabética dos seus nomes parlamentares. com as respectivas legendas partidárias. O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do Presidente, devai11
ser evitadas confusões, ape!1as de dois elementos : o nome e um
prenome ; dois nomes ; ou dois prenomes.
§ 49 O Presidente fará organizar, também, a relação, por
Estados e Partidos, dos Suple'ntes diplomados.

§ 59 A relação a que se refere o § 3'!, com as modificações
posteriores, servirá para registro da presenç.a dos Deputados e
do quorum necessário à abertµra da sessão, bem como para as
votações nominais e por escrupnio secreto.
Art. 39 No dia 2 de fevereiro, realizar-se-á a segunda sessão
preparatória e, sempre que possível. sob a mesr.:Ja presidência e
com os mesmos secretários da sessão anterior.

§ l 9 Examinada e decidida pelo Presidente qualquer reclamação atinente às relações a que se referem os § § 39 e 49 do
art. 2~. será prestado o compromisso. De pé, todos os presentes,
o Presidente proferirá a seguinte afirmação: "Prometo gumdar a
Constituição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato
que me foi confiado e sustentar a união, a integridade e independência do Brasil». Ato contínuo, feita a chamada, cada Deputado,
de pé, declarará : «Assim o prometo».

§ 29 O mesmo compromjsso será prestado, em sessão, junto
Presidência da Mesa, pelos Deputados que se empossarem
posteriormente.

à

§ 39 Tendo ')restado cornpromisso uma vez, é o Suplente de
Deputado dispensado de fazê-lo novamente em convocações subseqüentes.
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Art. 49 Na terceira
sempre que possível sob a
res, realizar-se-á a eleição
membros da Mesa e dos

sessão preparatória, a 3 de fevereiro,
direção da Mesa das sessões anteriodo Presidente da Câmara, dos demais
Suplentes dos Secretários.

Parágrafo único. Enquanto não fôr escolhido o Presidente,
não se procederá à apuração da eleição para os demais cargos.
Art. 5 9 Nas se~sões legislativas ordinárias subseqüentes à
inicial de cada legislatura. a primeira sessão preparatória, para a
verificação do quorum necessário à eleição da Mesa, realizar-se-ú
no dia 1O de março.

§ 19 Na sessão preparatória seguinte realizar-se-á a eleição
do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos suplentes
dos Secretários, observadas as normas dêste Capítulo.
§ 2 9 Enquanto não eleito o novo Presidente, os trabalhos
da Câmara serão dirigidos pela Mesa da sessão legislativa anterior.
Art. 6 9 Nas convocacões extraordinárias, não haverá sessões preparatórias e funcion°ará a Mesa da sessão anterior.
Art. 79 A eleição da Mesa, ou o preenchimento nela de
qualquer vaga, far-se-á por escrutínio secreto com as seguintes
exigências e formalidades :
presença da maioria absoluta dos Deputados;
II - chamada dos Deputados;
III - cédulas impressas ou dactilografadas, contendo c0da
uma somente o nome do votado e o cargo para que é indicado,
embora seja um só o ato de votação para todos os cargos;
IV - colocação, em gabinete indevassável, das cédulas em
sobrecartas que resguardem o sigilo do voto;
V - colocação das sobrecartas em duas urnas, à vista do
plenário, uma destinada à eleição do Presidente e a outra à eleição
dos demais membros da Mesa;
VI - o Secretário designado pelo Presidente retirará <1s
sobrecartas das urnas, em primeiro lugar da destinada à eleição
do Presidente, fará a contagem das mesmas e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o plenário, as abrirá e separará as cédulas pelos cargos
a preencher;
VII - leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados:
VIII - proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário, e sua anotação por dois outros, à medida que apurado,;
IX - invalidade da cédula que não atenda ao dispostc
na alínea III;

-4X - i'edação, pelos Secretários, e leitura, pelo Presidente,
do boletim com o resultado de cada eleição, na ordem decrescente
dos votados;
XI - maioria absoluta dos votos dos membros presentes
para eleição em primeiro escrutínio;
XII - realização de segundo escrutínio, com os dois mais
votados, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta:
XIII
maioria simples, em segundo escrutínio;
XIV
eleição do mais idoso, em caso de empate;
XV
proclamaç.fo, pelo Presidente, dos eleitos;
XVI
posse dos eleitos.
Parágrafo único. O Presidente convidará um ou mais Depu·
tados para acompanhar, junto à Mesa, os trabalhos da apuração.
CAPÍTULO III

DOS LíDERES
Art. 89 Líder de Partido é porta-voz de representação
partidária e o intermediário autorizado entre ela e os órgãos da
Câmara.

§ 1Q Os Líderes de Partido serão substituídos, nos seus impedimentos, pelos respectivos '.vice-Líderes.
§ 29 As representações partidárias deverão indicar à Mesa,
no dia seguinte à eleição, em documento subscrito pela maioria dos
Deputados que as integram, os seus Líderes e Vice-Líderes.
Art. 99 E' da competência do Líder de Partido, além de
outras atribuições regimentais, indicar os membros e os substitutos permanentes da respectiva representação partidária.
Art. 1O. As representações de dois ou mais partidos, desde
que representando um décimo da Câmara, poderão constituir
Bloco Parlamentar, para a defesa de objetivos comuns.

§ 19

Cada Bloco Parlamentar será dirigido por um Líder.
§ 29 O Líder de Bloco Parlamentar será substituído, nos
seus impedimentos, Jelos respectivos Vice-Líderes.
§ 39 A constituição de Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à Mesa com a indicação das representações que abrange,
dos seus objetivos e dos seus Líderes e Vice-Líderes.
Art. 11. O Líder de Bloco Parlamentar exercerá as funções
de porta-voz das representaçôes coligadas ,sem preJUizo das
funções específicas dos respectivos Líderes partidários.
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Art. 12. E' facultado a um Líder de Partido, em caráter
excepcional, finda a Ordem do Dia, usar da ;Jalavra, por tempo
não superior a 15 minutos, improrrogáveis, para tratar, pessoa!mente ou por intermédio de um dos seus liderados, de assunto
que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento
geral.
Parágrafo único. Quando houver mais de um requerimento
de Líder, será dada a palavra, exclusiva e preferentemente, ao
que se não tenha servido da prerrogativa nos últimos 1O dias.
Ao falar, o orador externará sempre o ponto de vista do seu
partido.
Art. 13. Constituída uma Maioria parlamentar, para defesa de determinada política, por um ou mais partidos políticos.
considerar-se-ão 'Minoria os demais partidos.
Parágrafo único. Os partidos polticos não integrados na
maioria parlamentar iJoderão escolher, sem prejuízo das tunçôes
dos respectivos Líderes, um Líder comum, que terá o título de
Líder da Minoria. Não havendo acôrdo. terá as prerrogativas de
Líder da Minoria o Líder do Partido Político, ou Bloco Parlamentar,
não integrado na maioria, que tiver o maior 1.úmero de representantes.
Art. 14. É facultado ao Líder da Maioria, em qualquer
momento da sessão, 3alvo o da votação ou discussão de matéri--i
em urgência, ou houver orador na tribuna, e por prazo nunrn
superior a 90 minutos, usar da palavra para fazer comunicação
urgente ou responder às críticas dirigidas contra a política que
defende.
Parágrafo único. A mesma faculdade e nas mesmas condições é assegurada ao Lder da Minoria ou de Bloco Parlamentar.

Título II

DOS óRGÃOS DA CÂMARA
CAPÍTULO I

DA MESA

Seção l -

Disposições Gerais

Art. 15. A Mesa da Câmara dos Deputados compete a
direção dos trabalhos legislativos e dos Serviços Administrativos
desta casa do Congresso.
§ l 9 A Mesa compõ~-se de Presidência e de Secretaria,
constituindo-se, a primeira, do Presidente e de dois Vice-Presi-
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dentes e a segunda de quatro Secretários. Haverá, também,
quatro suplentes de Secretários.
§ 2'! Nenhum Secretário presente à sessão poderá deixar
sua cadeira sem comunicação à Presidência e sem que a faça
ocupar por substituto.
~ 39
Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de
comparecer às sessões por mais de 1O dias consecutivos, sem
causa justificada e comunicada ao plenário.

§ 49 Os membros da Mesa não poderão fazer parte de
qualquer Comissão, permanente ou especial, salvo nos casos expressos neste Regimento.
Art. 16. A Mesa compete, além das atribuições consignadas
en. outras disposições regimentais, ou delas impiicitamente resultantes :
I - opinar sôbre a elaboração do Regimento Interno da
Câmara e suas modificações e tomar tôdas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
II - dirigir todos os serviços da Câmara durante as
sessões legislativas e nos seus interregnos ;
III dar conhecimento à Câmara, na segunda quinzena
de agôsto e na última sessão do ano, da resenha dos trabalhos
realizados, precedida de sucinto relatório, em que será apreciado
o s<>u rendimento de acôrdo com os relatórios organizados pelas
Comissões;
IV - propôr, privativamente, à Câmara, a criação dos lugares necessários aos seus Serviços Administrativos, bem como
concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de
vencimentos aos seus funcionários;
V - prover os lugares dos Serviços Administrativos da
Câmara;
VI - conceder licença e aposentadoria aos funcionários
dos Serviços Administrativos da Câmara;
VII - julgar as concorrências para fornecimento de material, ou para a realização de obras;
VIII - julgar e encamint+ar à aprovação do plenário ::is
contas da Diretoria;
IX - autorizar àespesas até Cr$ 200. 000,00, ou solicitar
. ao plenário, em projeto de resolução, autorização para despesas
que excedam desta quantia e não constem das tabelas orçamentárias;
X - autorizar a realiza,ção de quaisquer obras no Palácio Tiradentes de custo inferior a Cr$ 200. 000,00, ou pedir ao
plenário autorização quando n despesa fôr superior a essa quantia:

-7XI - elaborar o Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara, observados os preceitos regimentais;
XII - aprovar o quadro de diaristas e contratados, aut8rizar o seu preenchimento, bem como lotar o pessoal efetivo dos
diversos serviços;
XIII - interpretar conclusivamente, em grau de recurso, c's
dispostivos do Regulamento dos Serviço·s Administrativos da Câmara;
XIV - solicitar, em projeto de lei, ou emenda, os créditos
necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços, e
os necessários ao Senado. quando pedidos pela respectiva Me.~a:
XV - conceder licença a Deputados;
XVI - dar parecer sôbre os projetos de Resolução que
visem a modificar os Serviços Administrativos da Câmara dos
Deputados.
Parágrafo único. Tôdas as providências necessárias à diciência e à regularidade dos trabalhos legislativos far-se-ão
através da Presidência, sabendo à Secretaria a direção de tod,,s
os Serviços Administrativos da Câmara durante as sessões legislativas e nos seus interregnos.
Art. 17. A decisão de competência da Mesa pode ser rnmada, sem seu prévio assentimento, durante a sessão da Câmara,
por quem a presidir, ad referendum da mesma.

Seção li -

Da Presidência

Art. 18. O Presidente é o órgão da Câmara quando ela
houver de se enunciar coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade dêste Regimento.
Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão
expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas :
1 - quanto às sessões da Câmara :
a) presidí-las;
b) manter a ordem e fazer observar o Regimento;
e) conceder a palavra aos Deputados;
d) convidar o orador a declarar, quando fôr o caso, se vai
falar a favor ou contra à proposição ;
e) interromper o orador que se desviar da questão, falar
contra o vencido, ou faltar à consideração à Câmara, ao Senado,
ou a qualquer de seus membros, e, em geral, aos chefes dos poderes
públicos, advertindo-o e, em caso de insistência, retirando-lhe
a palavra;

-8f) promulgar as resoluções da Câmara e assinar as da
Mesa;
g) resolver definitivamente recursos contra a decisão de
Presidente de Comissão em questão de ordem por êste resolvida;
h) autorizar Deputado a falar da bancada;
i) determinar o não apanhamento de discurso, ou aparte,
pela taquigrafia,
j)
convidar o Deputado a retirar-se do recinto do plenário,
quando perturbar a ordem ;
k) suspender ou levantar a sessão quando necessário;
l) despachar requerimento de audiência do Conselho Nacional de Economia;
m)
excluir do projeto' de orçamento a matéria que nêle não
possa figurar regimentalmente;
n) mandar publicar as emendas e os pedidos de informações sôbre o parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira referentes às contas do Presidente da República;
o)
enviar à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira as emendas, devidamente classificadas, ao parecer sôbre as
contas do Presidente da República;
p)
nomear Comissão Especial prevista nas alíneas L II e
llI do art. 30:
q)
advertir ao ~rador, éjO terminar a hora do Expediente
e da Ordem do Dia, ou ao se esgotar o tempo de que dispõe;
r)
decidir conclusivamente as questões de ordem e as reclamações;
s) anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputado:;
presentes;
t) submeter à discussão e à votação a matéria a isso destinada;
u) estabelecer o ponto da questão sôbre que deva ser feita
a votação;
v) anunciar o resultado 1.:fa votação;
x) fazer organizar, sob sua responsabilidade e direção, a
Ordem do Dia da sessão seguinte, e anunciá-la ao término dos
trabalhos;
z) convocar sessões extraordinárias e secretas, nos têrmos
do Regimento.
II -

quanto às proposições:

a) mandar arquivar as proposições
rios unânimes de tôdas as Comissões a
tribuídas;
b) mandar arquivar o relatório de
ou a indicação cujo relatório, ou parecer,
projeto;

com pareceres contráque tenham sido disComissão de Inquérito
não haja concluído po1

9e)
mandar desarquivar proposição que não esteja defi::iitivamente ultimada, para o necessário andamento;
d) determmar a retirada de proposição da Ordem do 01c1,
nos têrmos dêste Regimento;
e) não aceitar, por impertinente, requerimento de audiência
de Comissão sôbre a proposição que não tenha relação com .Js
matérias da competência da mesma, nem emenda nas mesmas
condiçôes, consoante o disposto no art. 107;
rD não permitir moção a favor ou contra ato de outro
Poder, nem requerimení:o em que seja sugerida iniciativa ou
orientação em assunto de exclusiva competência do Executivo ou
do Judiciário;
g) declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva
ser considerada, na conformidade regimental;
h) despachar, na conformidade dos arts. 100 e 101, os
requerimentos, assim verbais como escritos, submetidos à sua
apreciação.

III -

quanto às Comissões:

a) nomear, por autorização da Câmara, Comissão Extern2;
b) designar, de acôrdo com a indicação partidária, os
membros das Comissões e seus substitutos;
e) declarar a perda de lugar, por motivo de faltas, nos
têrmos do § 2'! do art. 57;
d) presidir as reuniões dos Líderes;
e) presidir as reuniões dos Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais;
f) convidar o Relator, ou outro membro de Comissão, a
explicar as razões do parecer consideradas imprecisas, ou incompletas.

IV -

quanto às reuniões da Mesa:

a)
b)

presidí-las;
tomar parte nas discussões e deliberações, com direito
de voto, e assinar os respectivos atos e resoluções;
e) distribuir a matéria que dependa de parecer;
d) ser órgão de suas decisões cuja execução não fôr atribuída a outro dos seus membros.
V -

quanto às publicações:

a) não permitir a publicação de expressões, conceitos e
discursos infringentes das normas regimentais;
b) determinar a publicação de informações e documentos
não oficiais constantes do expediente;
e) determinar que a publicação de informações oficiais seja
feita por extenso, apenas em resumo, ou sàmente referidas na ata.

-
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VI - além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função :
a) dar posse aos Deputados;
b) assinar a correspondência destinada ao Presidente da
República, ao Presidente do Senado, ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal. aos Presidentes dos Tribunais Superiores, e às
assembléias estrangeiras;
e) fazer reiterar os pedidos de informações desde que solicitados por seus autores e dar ciência às autoridades superiores
de não terem sido atendidos pedidos de informações já reiterados;
d) dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara;
e) zelar pelo prestígio e o decôro da Câmara, bem como
pela dignidade de seus membros, em todo território nacional.
assegurando a êstes o respeito devido às suas prerrogativas;
f) substituir, nos têrmos da Constituição, o Presidente da
República.
§ l 9 O Presidente nâo poderá, senão na qualidade de membro ela Mesa, oferecer projeto, indicação, ou requerimento, nem
votar, ex;:eto nos casos de empate, ou de escrutínio secreto.
§ 29 Para tomar parte em qualquer discussão o Presidente
transmitirá a presidência ao seu substituto, e não a reassumirá
enquanto se debater a mat(·ria que se propoz a discutir.
§ 39 O Presidente poderá, em qualquer momento, da sua
cadeira, fazer ao plenário comupicação de interêsse da Câmara, ou
do país.
Art. 20. Sempre que tiver de se ausentar da Capital da
República, por mais de 48 hor9.s, o Presidente passará o exercício
ao l 9 Vice-Presidente, ou na ausência dêste, ao 2'!. A hora do
início dos trabalhos, não se achando o Presidente no recinto, será
substituído, sucessivamente, pelos Vice-Presidentes ou Secretários,
procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de
deixar a sua cadeira.
Parágrafo único. O Presidente poderá delegnr aos VicePresidentes competência que lhe é própria.

Seção Til -- Da Secretaria
Art. 21 . Os quatro Secretários terão as designações de 19,
29, 30 e 4Q, cabendo ao vrimeiro superintender os Serviços Administrativos da Câmara e, além das atribuições que decorram desta
ccmpetência :
1 - receber convites, reprer-entações, petições e memoriais dirigidos à Câmara;
II
receber e fazer a f:Orrespondência oficial da Câmara~
III ·- autorizar despesas :até Cr$ 50. 000.00:

11 -

IV - decidir, em primeira instância, recursos contra atos du
Diretor dos Serviços Administrativos da Câmara;
V - inspecionar os trabalhos e fiscalizar as despesas dos
Serviços Administrativos da Câmara;
VI - interpretar o Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara e fazê-lo observar.

§ 1'I Aos demais Secretários serão distribuídas pela Mesél,
em ato que deverá ser publicado dentro de 30 dias após a sua
constituição, as atribuições da Secretaria que lhes sejam adequadas, prevalecendo a distribuição da sessão legislativa anterior enquanto não modificada.
§ 2 9 Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ã1>
conforme sua numeração ordinal e, assim, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
§ 3 9 Para compor a Mesa, durante a sessão e a ausência
dos Secretárirn; E.: seus supl1?rtes, o Presidente convidará qualquer
dos Deputados presentes.
CAPÍTULO II

DAS COMISSõES

Seção l -

Disposições Gerais

Art. 22. As Comissões da Câmara serão :
1 - permanentes, as que subsistem através cbs legislaturas~
II - temporárias, as que se extinguem com a terminação
da legislatura ou antes dela, quando preenchido o fim a que se
destinam.
Parágrafo único. Na constituição das Comissões, assegurarse-á, tanto quanto possível. a representação proporcional dos Partidos nacionais que participem da Câmara.

Seção 11 -

Das Comissões Permanente e sua competência

Art. 23. A Câmara dos Deputados, depois de eleita a
Mesa, iniciará os trabalhos de cada primeira sessão legislativa
da legislatura organizando as Comissões Permanentes, dentro no
prazo improrrogável de 15 dias.
Parágrafo único. As Comissões Permanentes têm por fim
principal estudar os assuntos submetidos. regimentalmente, ao sei~
exame e sôbre êles manifestar a sua opinião.
Art. 24. As Comissões Permanentes são:
1
de Constituição e Justiça;
II
de Diplomacia;
III
de Economia;

-
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ções. naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros,
emigração e imigração, condições de capacidade para o exercício
das profissões técnico-científicas e liberais; sôbre perda de mandato e licença para processar Deputado, bem como sôbre direitos
e deveres do mandatb em geral; e sôbre os recursos previstes
neste Regimento.
Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por dois
têrços de qualquer de suas Turmas, ou por maioria absoluta dos
membros que integram o seu todo, concluir parecer pela inconstitucionalidade de proposição, será esta enviada imediatamente
ac ~lenário, por intermédio da Mesa, ainda quando já distribuída
a outras Comissões, para imediata inclusão na Ordem do Dia,
em discussão prévia. Adotar-se-á a mesma solução quando a declaração de inconstitucionalidade, embora ,1ão se refira a todos,
::ilcance os preceitos fundamentais da proposição. Se o plenário
julgar constitucional a proposição, esta voltará às outras Comissões, às quais tenha sido distribuída; se julgar inconstitucional.
estará rejeitada.
§ 2 9 À Comissão de Diplomacia compete manifestar-se sõbre os atos internacionais de que a União houver participado. ou
tenha de participar. e, em particular, sôbre qualquer proposição.
mensaçrem, memorial ou documento que se refira às relações do
Brasil com as nações estrangeiras em geral, a tratados, a estabelecimento de linhas divisórias ou de fronteiras, a proteção de cidadãos
brasileiros no exterior, a expatriação, a neutralidade, a conferências e congressos internacionais, a intervenção em países
estrangeiros, a remessa de tropas brasileiras para o exterior ou
a passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional. a declaração de guerra, a condições de armistício ou de paz, a arbitramento internacional, a medidas relativas ao serviço diplomático.
a acordos, convênios ou normas de intercâmbio comercial com as
nações estrangeiras, a empréstimos externos, à Organização das
Nações Unidas e às organizações financeiras, monetárias ou assistenciais internacionais.
§ 3 9 À Comissão de Economia compete opinar sôbre os
assuntos relativos à agricultura. pecuária, indústria, comércio, sistema monetário, regime de bancos, em geral aos problemas econômicos do país e em especial sôbre qualquer proposição, mensagem, memorial ou documento que se refira a favores. subvenções ou isenções, a qualquer das atividades gerais sôbremencionadas, ou às pessoas físicas ou jurídicas que delas participem; organização ou reorganização de autarquia ou emprêsas
para-estatais destinadas a cumprir tais objetivos; legislação sôbre
caça e pesca; economia e pesquisa agrícola, química agríccla
·e industrial; eletrificação rural; produção e comércio agrícolas
.e estabilização de preços dos produtos agrícolas; seguro das
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colheitas e conservação do solo; acôrdos comerc1a1s de reciprocidade: modificações no -;istema tributário: tarifas e cotas de
importação e assunto.<; correlatos; importação e exportação, em
geral e câmbio: utilização de terras d<J União: riquezas minera:~.; .
irrigação e recuperação de tern:nos: convênios interestaduais relativos à distribuição propl1rc1onal de águas para fins de irrigação.
~ 4° . A Comissão de Educação e Cultura compete opinm
sôbre assuntos relativos à educação e instrução. pública ou pa ~ ticular. e acêrca de tôdas as proposições que disserem resp~1to
ao desenvolvimento cultural e artístico do país.
§ 5 9 A Comissão de Finanças compete opinar sôbre m;1téria tributária. sistema monetário e empréstimos públicos; quanto
ao aspecto financeiro. sôbre tôdas as proposições, inclusive aquel<1'
da competência privativa de outras Comissões, salvo as de legislação orçamentária. que concorram para aumentar, ou diminuir.
assim a despesa como a receita pública; sôbre a fixação dos subsídios dos Congressistas e do Presidente e Vice-Presidente da
República.
~ 6'1 A Comissão de Legislação Social compete opinar sô!~re
os assuntos referentes à orçranização do trabalho. relações enl:re
êste e o capital e previdência social, direito do trabalho e polít1c11
social.
~ 79 A Comissão de 'Orçamento e Fiscalização Financeira
compete opinar sôbre :
a)
b)

e)

prestaçâo de contas de Presidente da República;
atos do Tribunal de Contas;
assuntos atinentes à fiscalização da administração da

União;
d) proposta do orçamento remetida pelo Presidente da República. organizando. na falta dela, o Projeto de Lei orçamentária à base da anterior;
e) os projetos referentes à abertura de créditos de previsão
orçamentária, bem como os decorrentes da aplicação dos arts. 46
e ·48 do Código de Contabilidade da União.
Competem, ainda, à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira as proYídências contidas no Capítulo IV do Título V
do Regimento Interno sôbre os projetos de que trata êste artigo.
§ 8Q A Comissão de Redação compete preparar a redação
final das proposições, observadas as exceções regimentais.
§ 9 9 À Comissão de Saúde compete manifestar-se sôbre ns
assuntos de saúde ;Jública, higiene, assistência sanitária, e tudo
que se relacione, direta ou indiretamente, com o exercício da
medicina e profissões afins.
§ 10. À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sôbre todos os assuntos atinentes ao Conselho de Segu-
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rança Nacional e às Fôrças Armadas. No tocante à segurança
nacional, examinará qualquer proposição referente à concessão
de terras, abertura de vias de comunicações e instalação Je
meios de transmissão nas zonas consideradas indispensáveis à
defesa do país. à construção de pontes e estradas internacionais,
ao estabelecimento ou exploração de quaisquer indústrias que
interessem à segurança do país e os assuntos inerentes à Faixa
de Fronteiras.
§ 11 . À Comissão de Serviço Público compete opinar sôbrc a criação e organização de serviços subordinados aos Ministérios não militares e tôdas as matérias relativas ao serviço público
civil da União, de suas autarquias ou entidades para-estatais, quer
se trate de servidores em atividade ou não, e de seus beneficiários.
§ 12. À Comissão de Transportes. Comunicações e Obras
Públicas compete opinar sôbre os assuntos relativos à viação, transportes, comunicações e obras públicas.

Seção li/ Art. 29.
l
II
III
IV

Das Comissões Temporárias

As Comissões Temporárias são :

Especiais;
De Inquérito;
Externas;
Mistas.

Art. 30.

Âs Comissões Especiais serão constituídas :

I - para dar parecer sôbre emenda constitucional;
II - para dar parecer sôbre emendas do Senado a projeto
originário da Câmara;
III - para dar parecer, após o processamento da representação, sôbre a perda de mandato de Deputado por falta de decôro
parlamentar:
IV - para organizar projeto de lei complementar, ou de
código. ou dar-lhes parecer quando em tramitação;
V - para opinar sôbre matéria a que se refere o disposto
nos artigos 198 e 199 da Constituição, e Arts. 49 e 29 do Ato das
Disposições Transitórias:
a) Comissão do Polígono das Sêcas;
b) Comissão de Valorização Econômica da Amazônia;
e) Comissão da Bacia do São Francisco;
d) Comissão de Mudança da Capital.
Parágrafo único. As Comissões Especiais compor-se-ão de
cinco membros, exceto as previstas né! alínea V, que terão onze
membros e as referidas no n'-' IV criadas de ofício, pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento de Deputado, com a indicação do número de seus membros, aprovado pelo plenário.
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Art. 31 . As Comissões de Inquérito, criadas na forma do
art. 53 da Constituição, terão amplitude de ação nas pesquisas
destinadas a apurnr o {ato determinado que tenha dado origem à
sua formação.

§ 1Q A criação de Comissão de Inquérito dependerá de deli·
beração do plenário, em forma de projeto, se não fôr determinada em resolução do têrço da totalidade da Câmara.
§ 29 À vista de resolução determinando a criação de Comissão de Inquérito, subscrito por Deputados em número igual
ou superior ao têrço da Câmara, o Presidente fará a designação
dos respectivos membros, dentro dos cinco dias seguintes à sua
publicação.
§ 3 9 O projeto de resolução, ou o requerimento, de que
tratam os parágrafos anteriores, indicará os objetivos, o número
de membros e o prazo de duração da Comissão de Inquérito, e
autorizará o quantum de d~spesas que poderão ser feitas pela
mesma.
Art. 32. As Comissões Externas, destinadas a representar
a Câmara nos atos para que esta tenha sido convidada, ou a que
haja de assistir e a que não se aplicam as demais normas dêste
Capítulo, serão nomeadas pelo Presidente por iniciativa própria.
ou a requerimento de qualq11er Deputado aprovado pela Câmara,
não podendo ter composição superior a cinco membros.
Parágrafo único. Estas Comissões, salvo as de representação no exterior, serão constituídas sem ônus para a Câmara.
Art. 33. As Comissôes Mistas, 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 Deputado, ou atendendo a convite da outra Célsa do Congresso.
Parágrafo único. Da Comissão Mista, destinada a elaborar.
ou a modificar o Regimento Comum do Congresso Nacional, deverá
fazer parte um dos secretários da Câmara.

Seção IV -

Das reuniões

Art. 34. As Comissões reunir-se-ão. ordinàriamente, no edi·
fício da Câmara, uma ou mqis vêzes por semana, em dias e horas
prefixados .

§ l 9 O Diário do Congresso Nacional publicará, em todos
os seus números, a relação das Comissões Permanentes, Especiais
e de Inquérito, com a desigpação das salas, dias e horas em que
realizam reuniões .
·
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§ 29

As reumoes extraordinárias das Comissões serão convocadas pelos respectivos Presidentes de ofício, ou a requenmento
de um têrço de seus membros.
§ 39 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 a3 convocadas em reunião, que independem de anúncio, mas serão comuni~
cadas, por telegrama ou aviso protocolado, aos membros então
ausentes.
§ 49 As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, a juízo do Presidente, que as poderá interromper, quando julgar conveniente.
Art. 35. As reuniões das Comissões serão públicas, reservadas e secretas.

§ 19

blicas.

Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão pú-

§ 2 9 Serão reservadas. a juízo da Comissão, as reuniões
em que haja matéria que deva ser debatida apenas com a presença dos jornalistas. funcionários a serviço da ~omissão e técnicos ou autoridades devidamente convidados,
§ 3 9 Serão sempre secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de deliberar sôbre:
I
II
III
geiras pelo
IV -

declaração de guerra, ou acôrdo sôbre a paz;
tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras;
concessão, ou negação, de passagem de fôrças estranterritório nacional para operações militares;
perda de mandato.

§ 4 9 Nas reuniões secretas, servirá como secretário da Comissão, por designação do Presidente, um de seus membros.
§ 59 Só os Deputados ou os Senadores e Ministros de
Estado, êstes quando convidados, e testemunhas chamadas a depor,
poderão assistir às reuniões secretas.
§ 69 Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sôbre a
conveniência de os pareceres nelas assentados serem discutidos
e votados em sessão pública, ou secreta.
§ 79 Os pareceres, votos em separado e emendas, que forem
discutidos e votados em reunião secreta, serão entregues, em
sigilo, à Mesa, diretamente, pelo Presidente da Comissão.
Seção V -

Dos trabalhos

Art. 36. As Comissões de Constituição e Justiça, Economia, Finanças e de Orçamento e Fiscalização Financeira serão
divididas em duas turmas, de igual número de membros.
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§ 19 Cada Vice-Presidente, na ausência do Presidente,
presidirá a cada uma das turmas.
§ 2 9 Os membros de uma turma são suplentes preferenciais da outra, respeitada a proporcionalidade partidária.
§ 39 Na elaboração orçamentária e ao opinar sôbre as
contas do Presidente da República, a Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira funcionará reunidas as suas turmas.
Art. 37. Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a
presença de, pelo menos. metade de seus membros, a menos que,
sendo menor o número dos presente, nêles estejam compreendidos membros de todos os Partidos ou Blocos Parlamentares
representados na Comissão, e obedecerão à seguinte ordem :
1
leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
II -

leitura sumária do expediente;

III - comunicação das matérias distribuídas aos relatores,
que lhes deverão ser enviadas com os respectivos processos dentro
em dois dias;
IV - leitura dos pareceres cujas conclusões, votadas pela
Comissão, em reunião anterior, não tenham ficado redigidas;
V - leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres.

§ l 9 Essa ordem poqerá ser alterada pela Comissão para
tratar de matéria em regime de urgência, com prioridade ou em
preferência, a requerimento de qualquer dos seus membros.
§ 29 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 impressas, mimeografadas ou dactilografadas. Na reunião em que o assunto tiver
de ser debatido, o autor, ;Relator ou Revisor fará apenas uma
exposição sumária a respeito.
§ 39 Tratando-se de proposição em regime de urgência previsto no art. 117 e distribuída a mais de uma Comissão, deverá
a mesma ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada
uma delas, desde que devidamente publicada com as respectivas
proposições acessórias.
§ 49 As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para o bom andamento dos seus
trabalhos, observadas as normas fixadas neste Regimento, bem
como ter Relatores e Revisores previamente designados por
assuntos.
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.

-

19 -

Art. 39. Distribuída a membro de Comissão qualquer matéria e constituído processo igual entregue ao Revisor terá aquele.
salvo expressa disposição regimental, para a apresentação do
parecer, os seguintes prazos :
I
gência;

dois dias, se se tratar de matéria em regime de ur-

II
dez dias, se se tratar de matéria em regime de prioridade;
III
quinze dias, se se tratar de matéria em regime de
tramitação ordinária.
§ l 9 O Presidente da Comissão poderá, a requerimento
fundamentado do Relator, prorrogar-lhe o prazo até o dôbro.
§ 2º Esgotado o prazo destinado ao Relator, passará o
Revisor, automàticamente, a exercer as funções cometidas àquele,
tendo para a apresentação do seu voto metade do prazo concedido ao primeiro.
§ 3 9 A dilatação dos prazos, fixados nos parágrafos anteriores, por tempo maior, só poderá ser concedida pelo plenário
da Câmara, mediante requerimento de qualquer membro da Comissão em que estiver transitando a proposição. Sem iSSO, o Presidente da Comissão, uma vez esgotados os prazos referidos nos
itens I, II e III e §§ l 9 e 2 9 , avocará a proposição para relatá-la
no prazo improrrogável de 24 horas, se em regime de urgência,
de cinco dias, se em regime de prioridade, e de dez dias, se em
tramitação ordinária.
§ 4 9 As proposições em regime de tramitação ordinária,
quando. pela sua complexidade ou relevância, ou quando, por
importarem modificações estruturais de legislação codificada, devam merecer amplo debate geral, ou exijam investigações, ou
pesquisas de maior profundidade, terão um pcazo especial pilra
o parecer. solicitado por Comissão a que estejam distribuídas e
concedido pelo plenário.
§ 59 A Comissão que receber propos1çao, mensagem ou
qualquer outra matéria. enviada pela Mesa, poderá propor a sua
adoção ou a sua rejeição, total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projetos deles decorrentes, dar-lhes substitutivos,
e apresentar emendas ou subemendas.
§ 6 9 Sómente será admitida a apresentação de substitutivo
pela Comissão competente para opinar sôbre o mérito da proposição.
§ 79 Ê lícito às Comissões determinar o arquivamento de
papéis enviados à sua apreciação, desde que se não trate de projetos de lei ou de mensagens de outro Poder, publicado, obrigatóriamente, o respectivo despacho na ata impressa dos seus trabalhos inserta no Diário do Congresso Nacional.
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§ 16.
~arecer

Para o efeito da contagem dos votos relativos ao
serão considerados :

1 - favoráveis - os «pelas conclusões», «com restrições»
e «em separado» não divergentes. das conclusões;
11 - contrários gentes das conclusões.

os «vencido» e os «em separado», diver-

§ 17. Sempre que adotar parecer com restrição, é obri·
gado o membro da Comissão a enunciar em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto ser-lhe-á considerado integralmente favorável.
§ 18. A Comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria ao seu exame, distribuída cada parte, ou
capítulo, a Relator ou Revisor parcial, mas escolhido Relator e
Revisor geral. de modo que seja enviado à Mesa um só parecer.
~ 19.
Quando diferentes matérias se encontrarem num
mesmo projeto, poderão as Comissões dividí-las para :::onstituirer.1
proposições separadas.
§ 20. Os pareceres e votos, os substitutivos e quaisquer
pronunciamentos escritos dos Relatores e demais membros da
Comissã'J serão dactilografados cm duas vias, anexada a primeira
ao processo e a outra destinada à impressão.
§ 21. Poderão ser publicadas as exposições escritas e resumo
das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores, ou as
notas taquigráficas, se assim entender a Comissão.
§ 22. Esgotados sem parecer os prazos concedidos à Comissão, o Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimente
de qualquer Deputado, requisitará o processo e designará um
Relator, a quem concederá o prazo para a apresentação do parecer que substitua o estudo do órgão técnico em falta. Apresentado êste, passará o processo à Comissão, que não tenha falado,
ou será mandado a imprimir.
§ 23. Todos os procesws terão suas páginas numeradas
por ordem cronológica, rubricadas pelo secretário da Comissão
onde seu deu o acréscimo e cosidas a cordel. em forma de auto
judicial.
Art. 40. Quando algum membro da Comissão retiver em seu
poder, após reclamação escrita de seu Presidente, papéis a ela
JDertencentes, será o fato comunicado à Mesa.

§ 19

O Presidente da Câmara fará apêlo a êsse membro
da Comissão, no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe
para isso o prazo de duas sessões.
§ 29 Se, extinto o prazo, não houver sido atendido o apêlo,
o Presidente da Câmara dará substituto na Comissão ao membro
faltoso e mandará proceder à restauração do processo.

22 Art. 41. As Comissões poderão requerer, por intermédio
do Presidente da Câmara, a audiência ou colaboração. sôbr~
assunto previamente determinado, dos Ministros de Estado, ou
dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista ou das
instituições culturais e órgãos de utilidade pública, para elucidação de qualquer matéria sujeita ao seu pronunciamento. A
audiência não implica em dilatação dos prazos previstos no art. 39.
Art. 42. A emenda oferecida em Comissão somente será
tida como tal. para efeitos posteriores, se, de matéria de sua
competência específica, fôr pela mesma aprovada.
Paágrafo único. Cabe a qualquer Comissão sugerir a outrn
.competente para conhecer do mérito de determinada matéria o
exame de qualquer aspecto de determinada proposição.
Art. 43. Somente por ordem do Presidente da Comissão
poderá qualquer funcionário prestar informações a pessoas que
não sejam Deputados sôbre as proposições em andamento e os
assuntos debatidos.
Art. 44. Cabe a qualquer membro de Comissão levantar
questão de ordem, resolvir:la, conclusivamente, pelo Presidente desta,
sôbre a ação ou omissão do órgão técnico que integra. Somente
após essa decisão poderá a questão ser levada, em grau de recurso.
1)or escrito, ou oralmente, ao Presidente da Câmara.
Art. 45. O trabalho das Comissões de Inquérito obede:cerá
às normas especiais previst21s na legislação específica (Lei número 1 . 579, de 18-3-52).

§ 19 Constituída a CD missão de Inquérito, cabe-lhe requisitar assim os funcionários dos Serviços Administrativos da Câmara necessários aos seus trabalhos, como, em caráter transitório,
nos têrmos da legislação em vigor, os de qualquer Ministério, ou
departamento de qualquer natureza da administração, ou do Poder
Judiciário, que possam cooperar no desempenho das suas funções.

§ 29

No exercício das suas atribuições, a Comissão poderii,
observada a legislação especial, dentro e fora da Câmara, determinar diligências, o:ivir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar das repartições públicas e autárquicas informações e do<.umentos, transportar-se aos lugares onde ~e fizer mistér RUb.
presença, requerer a convocaç;ão de Ministros de Estado, e toma:;:
o depoimento de quaisquer ' autoridades federais, estaduais ou
municipais.

§ 3<1 Indiciados e testemunhas serão intimados de acôrdo
com as prescrições estabelecjdas na legislação penal. Em Cá::l'J
justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que a mesma resida ou se encontre, na forma do art. 218
do Código do Processo Penal.
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§ 49 O Presidente da Comissão de Inquérito, por delibeiração desta, poderá, dando conhecimento prévio à Mesa, incumbir qualquer dos seus membros, ou funcionários dos Serviços Administrativos da Câmara, da realização de sindicância, ou diligência,
necessária aos seus trabalhos.
~ 5 9 A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por projeto de resolução, se a Câmara fôr competente para
·deliberar a respeito, ou por conclusões, em que assinalará os
fundamentos pelos quais não apresenta, afinal, projeto de resolução.
§ 6 9 Apurada responsabilidade de alguém por falta verifi·cada, a Comissão enviará o relatório acompanhado da documentação respectiva, e com a indicação das provas, que poderão ser
produzidas, ao juízo criminal competente, para proces:oo e julgamento dos culpados.
§ 79 As Comissões de Inquérito terão como dispositivos
subsidiários para sua atuação, no que fôr aplicável. os do Código
·de Processo Penal.
§ 8'' Se forem diversos os fatos objeto de inquérito. a Comissão dirá, em separado, sôbre cada um. podendo fazê-lo ante~
mesmo de finda a investigação dos demais.
§ 99 Qualquer Deputado poderá comparecer às Comissões
-de lnqérito, mas sem participação nós debates. Desejando esclarecimento de qualquer ponto, requererá ao Presidente, por escrito,
sôbre o que deseja seja inquerida a testemunha ou indiciado,
.apresentando, se desejar, quesitos.
Art. 46. Nenhuma irradiação, ou gravação poderá ser feita
·dos debates das Comissões sem prévia autorização da Câmara.

Seção Vl -

Da distribuição

Art. 47. A distributção de matéria às Comissões será feita
'Pela Presidência da Câmara, em nome da Mesa, dentro cm quarenta e oito horas depois de recebida.

§ 1Q A remessa de matéria às Comissões será feita por intermédio da diretoria competente, cujas atribuições ~erão definidas no Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara e
-deverá chegar a seu destino no prazo de dois dias, ou imediatamente, em caso de urgência.
§ 2 9 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· subseqüentemente, registrada no prato-colo da Comissão e comunicada, imediatamente ao serviço competente, salvo o em regime de urgência, enviado pela Comissão
à Mesa.
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§ 39 Quando a matéria depender de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças serão elas ouvidas,.
respectivamente, em primeiro e em último lugar.
Art. 48. As Comissões a que seja distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, mediante assentimento ria Presidência, com um só Relator ou Revisor. Os trabalhos serão dirigidos pelo Presidente mais idoso.
Art. 49. Nenhuma proposição, será distribuída a mais de
três Comissões.
§ 1Q Quando qualquer Comissão, ou Deputado, pretender
que outra Comissão 1e manifeste sóbre determinada matéria. apresentará requerimento escrito nesse sentido ao Presidente da Câmara, com a indicação obrigatória precisa da questão sõbre a·
qual deseja o seu pronunciamento. Do despacho do Presidente
cabe recurso para o plenário.
§ 29 O pronunciamento da Comissão, no caso do parágrafo·
anterior versará exclusivamente sôbre a questão formulada.
Art. 50. Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se
I - sõbre a :onstitucionalidade de proposição, em contrário ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça;
II - sôbre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa,
em oposição ao parecer da Comissão de Finanças;
III - sôbre o que não fôr de sua atribuição específica, aO'
apreciar as proposições submetidas a seu exame.
Parágrafo único. Consjcerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dêle, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo·
acontecendo em relação aos substitutivos elaborados com violação
do art. 39, § 6 9 dêste Regi1:nento.

Seção VII -- Da Presidência
Art. 51 . Logo depois de constituídas no início da primeira·
sessão legislativa da legislatura, reunir-se-ão as Comissões, sob a
direção do mais idoso de seus membros e por convocação do Presidente da Câmara, para ele11er seus Presidentes e Vice-Presidentes. As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia
e de Finanças e de Orçamento e Fiscalização Financeira terão dois
Vice-Presidentes e as demais um apenas.
Art. 52. O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído pelo Vice-Presidente, iem cuja ausência, dirigirá os trabalhos o membro mais idoso da Comissão .

§ 19

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

§ 2 9 A eleição do Presidente e Vice-Presidente nas sessões
legislativas seguintes far-se-á na primeira reumão da Comissão
.em que haja número.
Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que
lhe fõr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos prô;prios trabalhos :
1 - determinar e fazer publicar no Diário do Congreso Nacional os dias das reuniões ordinárias da Comissão;
II - convocar de ofício, ou a requerimento dos membros
.da Comissão, reuniões extraordinárias;
III - presidir a tôdas as reuniões da Comissão e nelas
.manter a ordem e a solenidade necessárias;
IV - fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la a
·discussão e votação;
V - dar à Comissão conhecimento de tôda a matéria
recebida e despachála;
VI - designar Relatores e Revisores e distribuir-lhes a
matéria sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas;
VII
conceder a palavra aos membros da Comissão, ou,
nos têrmos do Regimento, aos Líderes e Deputados que a solicitarem;
VIII - advertir o orador que se exaltar no decorrer dos
-debates, ou faltar à consideração a seus pares, ou aos representantes do poder público;
IX - interromper, e retirar-lhe a palavra no caso de desobediência, o orador que estiver !alando sôbre o vencido;
X - submeter a votos as questões sujeitas à Comissão
.e proclamar o resultado da votação;
XI - conceder vista dos proposições aos membros da
Comissão, nos têrmos do § 15 do art. 39;
XII - assinar, juntamente com o Relator e Revisor, os
pareceres e convidar os demais membros da Comissão que o desejarem fazer, nos têrmos do Regimento;
XIII - enviar à Mesa tôda a matéria destinada à leitura
.em sessão e publicidade;
XIV - determinar a publicação das atas da Comissão no
Diário do Congresso Nacional;
XV - representar a Comissão nas suas relações com a
Mesa, com as outras Comissões e com os Líderes;
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XVI -- solicitar ao Pre~;idente da Câmara substituto para o.
membro da Comissão faltoso, ou para o preenchimento de vaga;
XVII - resolver, de acôrdo com o Regimento, tôdas as
questões de ordem suscitadas na Comissão;
XVIII - remeter à Mesa, no início de cada mês, cópia das.
informações a que se refere o art _ 5/:l, § 19 , n 9 III; e, no fim de
cada sessão legislativa, como subsídio para a sinópse dos trabnlhos do ano, relatório sôbre as proposições que tiveram andamento·
na Comissão e sôbre as que ficaram pendentes de parecer;
XIX - comunicar ao Presidente da Câmara a perda do
lugar, nos têrmos do art. 57, § 2 9 •

§ }9 O Presidente poderá funcionar como Relator ou Revisor, e terá voto em tôdas as deliberações da Comissão.
§ 2<.> Em caso :!e empate, ficará adiada a decisão, até que
se tomem os votos dos membros nusentes, salvo em se tratando dematéria urgente, hipótese em que prevalecerá o voto do Relator.
Art _ 54. Os Presidentes das Comissões Permanentes se
reunirão sempre que isso pareça conveniente aos Líderes da Maioria. da Minoria, ou dos blocos parlamentares. ou mediante convocação do Presidente da Câmara, sob a presidência dêste, e com a
presença dos Líderes de Partidp para o exame e assentamento de
providências relativas à eficiência do trabalho legislativo.
Art. 55. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor clll·
Relator.
Parágrafo umco. Não poderá o Autor de qualquer proposição apresentada em plenário ser dela Relator.

Seção VIII -

Dos impedimentos

Art. 56. Sempre que UllJ membro de Comissão não puder
comparecer às suas reuniões deverá comunicá-lo ao seu Presidente, que fará publicar em ata a excusa.

§ 1Q O Presidente da Câmara. sempre que, por falta de comparecimento de membro e fctivo, ou de substituto permanente, e.stiver sendo prejudicado 0 traba.lho de qualquer Comissão, designará, para sanar o mronvenirnte, substitutos interinos para o faltoso, mediante indicaç?ío do re~pectivo Líder, por solicitação dêste,
a reqverimento verbal. do Presidente da Comissão, ou em conseqüência de comunicaçiio de qualquer Deputado, ou de ofício.
§ 29

Cessará a substituiç&o logo que o titular efetivo, ou o
substituto permanente, volte ao exercício.
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Seção IX
Art. 57.
l
11 III -

Das uagas

As vagas nas Comissões verificar-se-ão :

com a renúncia;
com a opção;
com a perda do lugar.

q 1v Quando um membros de Comissão Permanente desiçinado para outro não optar por uma delas dentro de 48 horns
considerar-se-á ter preferido aquela em que já figurava.
§ 29 Perderá automàticamente o lugar na Comissão o Deputado que não comparecer a cinco reuniões ordinárias consecutivo~.
salvo motivo de fõrça maior, comunicado prêviamente, 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 comunicação do Presidente da Comissão, ou por provocaçã11
de qualquer Deputado.
§ 3 9 A vaga em Comissão será preenchida por designação
do Presidente da Câmara. dentro em três sessões, de acôrdo com
a indicação do Líder do Partido a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comuniCélção, se não fôr f_eita naquele prazo.
§ 4 9 O Deputado que perder lugar numa Comissão a ela
não poderá retornar na mesma sessão legislativa.
Seção X -

Dos secretários e das atas

Art. 58. Tôda Comissão terá como secretário um funcionário dos Serviços Administrativos da Câmma, a quem incumbirá
a redação da ata.

§ 1'1 O serviço da secretaria da Comissão compreenderá :
l - a organização do protocolo de entrada e saída de
qualquer matéria:
II - a sinópse dos trabalhos, com o andamento regular de
tôdas as proposições em curso nél 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, quanto das 4ue estejam
com êle à espera de votação;
IV - o desempenho de outros encargos determinados pelo
Presidente;
V - a organizarão de pastas com cópia de todos os pareceres apresentados e aprovados;
VI - a organização do processo a ser distribuído ao Revisor.
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§ 29 Lida e aprovada, no início de cada reumao, a ata da
sessão anterior será assinada pelo Presidente da Comissão a rubri<:ada em tôdas as fôlhas.
§ 39 As atas das reuniões das Comissões serão datilografadas em fôlhas avulsas e encadernadas anualmente.
§ 4 9 As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado pelo Presidente para servir de Secretário.
§ 59 A ata da reunião secreta, aprovada ao fim da mesma,
será datada, assinada, lacrada e rubricada pelo Presidente e pelo
Secretário, e assim recolhida ao arquivo da Câmara.
§ 6 9 O secretário de Comissão será substituído, <>m suas
faltas e impedimentos, pelo funcionário mais graduado dos Serviços Administrativos da Câmara, a serviço na mesma Comissão.
Art. 59. Das atas das reuniões, que serão publicadas obri·gatõriamente no Diário do Congresso Nacional, de preferência
no dia seguinte, deverão constar :

1 - hora e local da reunião;
II - nomes dos membros presentes e dos ausentes, com ex-

pressa referência às faltas justificadas;
III - resumo do expediente;

V - relação da matéria distribuída por assuntos, Relatores
·e Revisores.
Parágrafo único. Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, e enquanto as
Comissões não dispuserem de serviço taquigráfico próprio, o Presidente requererá ao da Cámara as providências necessárias.
Título III

DAS SESSõES DA CÂMARA
CAPÍTULO 1

DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 60.

As sessões da Câmara serão:

1 - preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacjonal, em cada sessão legislativa;
II - ordinárias, as ele qualquer sessão legislativa, realiza·das todos os dias úteis, ex,f:eto aos sábados ;
III - extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias;
IV - solenes, as realizadas para grandes comemorações ou
homenagens especiais.
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Art. 61. A Câmara poderá constituir-se em Comissão Geral para o exame de qualquer assunto, ou outro fim d~terminado.
a requerimento escrito de qualquer deputado aprovado pela maiorid.
Art. 62. A sessão da Câmara dos Deputados, normalmente.
de quatro horas, terá início às quatorze horas, e será divididd
em três partes :
1 - a primeira, de noventa minutos, improrrogável, reservada ao Expediente:
II - a segunda, de cento e vinte minutos, reservada à Ordem do Dia;
III - a terceira, de trinta minutos, reservada às explicações pessoais .
§ l 9 Aberta a sessão, lidos a ata e o expediente, será dada
a palavra de acôrdo com a inscrição feita na véspera e assegurada
preferência aos que .<1n hajam falado nas dez sessões anteriores.
aos Deputados q11e tenham comunicação a fazer ou proietos a
apresentar. Nenhum orador poderá falar por mais de cinco minutos, nem permitirá apartes.
§ 29 Às quatorze horas e trinta minutos, improrrogàvelmente,
será dada a palavra ao orador inscrito nos têrmos do art. 77 do
Regimento Interno.
§ 3 9 Às quinze horas e trinta minutos, improrrogàvelmente,
terá início a Ordem do Dia.
§ 4'1 A última meia hora da sessão será reservada a explicações pessoais .
§ 59 As comunicações só poderão ser formuladas, oralmente,
durante a primeira hora da sessão.
§ 6 9 Se em discussão qualquer projeto em regime de urgência, ou quando constarem da Ordem do Dia mais de 1O (dez)
projetos em regime de prioridade, não haverá a terceira parte da
sessão.
§ 7 9 A inscrição de orador para explicação pessoal será feita
em livro especial pelo Deputado, de próprio punho, ou pelo Líder
do seu Partido, ou Bloco Parlamentar, no mesmo dia da sessão e
só prevalecerá para êsse dia.
§ 8 9 O orador em explicação pessoal não poderá ocupar a
tribuna por maias de quinze minutos, salvo cessão do Deputado
que lhe seguir na inscrição.
§ 9 9 Não havendo orador inscrito para explicação pessoal
a pnlavra será livremente concedida a quem a solicitar, até o fim
da sessão.
§ 10. Se em discussão ou votação o projeto de Orçamento,
não haverá terceira parte e a sessão assim como a Ordem do Dia
serão consideradas automàticamente prorrogadas até às dezenove
horas e trinta minutos.
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Art. 63. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício, ou por deliberação da Câmara, a requerimento
de qualquer Deputado.

§ 1q O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do
Dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara
em sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional, e, quando
mediar tempo menor de 24 horas para a convocação, também, por
via telegráfica ou telefônica, aos Deputados.
§ 29 A duração das sessões extraordinárias será a mesma
das ordinárias.
§ 39 Nas sessões extraordinárias, realizadas 110 dias em que
tiver havido outra sessão, o tempo destinado ao expediente será
sàmente o necessário à leitura da matéria respectiva, se houver.
Art. 64. As sessões serão públicas, mas, excepcionalmente.
poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo plenário.
Art. 65. Poderá a sessão ser suspensa por conveniência da
ordem e por falta de quorum para votação, se não houver matéria a discutir, não se computando o tempo da suspensão no
prazo regimental previsto no § l 9 do art. 62. Se, decorridos
sessenta minutos, persistir a falta de quorum, não haverá sessão.
Art. 66. A sessão ela Câmara só poderá ser levantada
antes de finda a hora a ela destinada nestes casos :
I - tumulto grave;
II - falecimePto de congressista da legislatura corrente, ou
de chefe de um dos poderes da República;
III - quando presentes aos debates menos de vinte Deputados.
Parágrafo único. Quando se verificar o falecimento do
Chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relação
diplomática, de antigos congressistas ou de personalidades, nacionais ou estrangeiras, que a Câmara considere dignas desta homenagem, ser-lhe-á consagrada a hora do expediente da sessão designada pelo Presidente da Câmara .
Art. 67. O prazo de duração da sessão será prorrogável, a
requerimento de qualquer D1~putado, por tempo total nunca superior a duas horas.
§ 19 O requerimento de prorrogação, que poderá ser apr~
sentado à Mesa, até o momento de anunciar o Presidente a
Ordem do Dia seguinte, será verbal, prefixará o seu prazo, não
terá discussão, nem encamizithamento de votação, e será votado.
sempre, pelo processo simbólico, com a presença de pelo menos
cinqüenta Deputados, a menos que, 1.iavendo matéria urgente, o
Presidente da Câmara entenda deferí-lo. cabendo-lhe outrossim.
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na mesma hipótese, determiná-la de ofício. O esgotamento da
hora não interrompe 0 p;rxcsso de votação, ou o de sua verificação, do requerimento de prorrogação, perturbado pelo surqimento de questões de ordem.
§ 29 Quando a prorrogação se destinar à votação de matéria
da Ordem do Dia só poderá ser concedida com a presença de
maioria absoluta dos Deputados.
§ 3 9 A prorrogação da sessão será por prazo até duas horas
quando para a continuação da discussão e votação da matéria da
Ordem do Dia, ou para a audiência do Ministro de Estado; até
noventa minutos, a requerimento do Líder da Maioria ou da Minoria, para o disposto no art. 1.4 do Regimento Interno; até quinze
minutos, e uma única vez, a requerimento do Líder de Partido
para o disposto no art. 12, ou a requerimento de qualquer Deputado, para explicação pessoal.
§ 4 9 Se, a.:i ser requerida prorrogação de sessão, houver
orador na tribuna, o Presidente o interromperá para submeter a
votos o requerimento.
§ 5 9 Feita a prorrogação, não poderá ser restringido o prazo.
salvo se encerrada a discussão e votação da matéria em debate, cu
a explicação pessoal do Deputado.
Art. 68. A Câmara poderá destinar a primeira hora da
sessão a comemora<;,óc.s, 011 interromper os seus trabalhos para a
recepção de altas personalidades, desde que assim resolva o Presidente. de ofício, ou por deliberação do plenário.
Parágrafo único. Os trabalhos da Câmara só poderão ~.er
interrompid0s, nos têrmos dêste artigo, para a recepção de Chefes
de Poder, ou Presidente da Câmara, de país amigo. Outras autoridades, ou pessoas gradas, serão recebidas no Salão Nobre.
Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras :
1 - durante a sessão, só Deputados e Senadores podem
permanecer nas bancadas;
II - 11ão será permitida conversação que perturbe a
leitura de documento, chamada, comunicação da Mesa e debates;
III - qualquer Deputado, com exceção do Presidente,
falará de pé e só por enfêrmo poderá obter permissão de falar
assentado;
IV - é obrigatório, salvo o disposto no parágrafo anterior, o uso da tribuna pelos oradores, à hora do Expediente,
ou durante as discussões, podendo, porém, o Deputado falar das
bancadas sempre que, no interêsse da ordem,· o Presidente a ;~to
se não opuser;
V - ao falar da bancada, o orador em caso nenhum
poderá fazê-lo de costas para a Mesa;
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VI - a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir
a palavra e sem que o Presidu:te a conceda; e sómente após essa
concessão, a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso;
VII - se o Deputado pretender falar, sem que lhe haja
sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente adverti-lo-á, convidando-o a assentar-se;
VIII - se, apesar dessa advertência e dêsse convite, o
Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por
terminado;
IX - sempre que o Presidente der por terminado um discurso, os taquígrafos deixarão de apanhá-lo;
X - se o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou
o andamento regimental de qualquer proposição, o Presidente,
convidá-lo-á a retirar-se do recinto;
XI - qualquer Deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao
Presidente, ou à Câmara, de modo geral;
·
XII - o Presidente poderá suspender a sessão sempr~
que julgar conveniente a bem da ordem dos trabalhos;
XIII - referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado
deverá preceder o seu nome do tratamento de senhor, ou de Deputado;
XIV - dirigindo-se a qualquer colega, o Deputado darlhe-á o tratamento de Excelência;
XV - nenhum Deputado poderá referir-se a colega, ao
Senado, ou a qualquer de seus membros, e, de modo geral. a
qualquer representante do poder público, em forma descortês, ou
injuriosa;
XVI - a qualquer peputado é vedado fumar quando na
tribuna;
XVII - nas sessões solenes, será obrigatório o uso de roupa
escura e, iniciados os trabalhos, os Deputados deverão ocupar os
seus lugares;
XVIII - é vedado ao Deputado permanecer fora da sua
cadeira, ou de pé, ao se iniciarem as votações.
Art. 70. O Deputado só poderá falar nos expressos têrmos
dêste Regimento :
1 - para apresentar projeto, indicação, requerimento, ou
para fazer comunicação;
II
para versar assuntos diversos, à hora do Expediente;
III - sôbre proposiç.ão em discussão;
IV - para questões de ordem;
V
para reclamaçôes;
VI
para encaminhar a votação;
VII
em explicação pessoal;
VIII
em nome ou por delegação dos tíderes da Maioria.
da Minoria, de Bloco Parlatrlfentar, ou de Partidos a que pertencer.
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Art. 71. Nenl111ma irradiação, ou gravação, poderá ser
dos debates no plenário sem prévia autorização da Câmara.

fei~:a

CAPÍTULO II

DAS SESSõES PúBLICAS

Seção l -

Do expediente

Art. 72. À hora do início da sessão, os membros da Mesa
e os Deputados ocuparão os seus lugares.

§ l 9 O Presidente verificará, pela lista de comparecimento,
o número de Deputados presentes.
§ 2Q Ach ... nJo-sc presente o décimo do número total de
Deputados, desprezada <l fração, o Presidente declarará aberta a
sessiio.
§ 39 Se fa:tar êssc <lécimo, o Presidente aguardará, durante
1;r.eia hora, que se complete o número, deduzido o retardamento
do prazo destinado ao Expediente. Se persistir a falta o Presidente declarará que não pode haver sessão.
§ 49 Não havendo sessão por falta de número, será despachado o Expediente, in<!epcndentemente de leitura, e dado a
publicidade no Diário do Congresso Nacional.
Art. 73. O Expediente terá a duração de sessenta minutos
improrrogáveis.
~ 19 Abertos os trabalhos, o 29 Secretário, fará a leitura
da ata manuscrita, ou dactilografada, da sessão anterior, que o
Presidente considerará aprovada, independentemente de votação.
§ 2 9 O Deputado que pretender retificar a ata enviará à
Mesa declaração escrita. Essa declaração será inserta em ata, e
o Presidente dará. se julgar conveniente. as necessárias explicações
no sentido de a considerar procedente, ou não.
§ 29 O 1Q Secretário, em seguida à leitura da ata, dará
conta em sumário, dos ofícios, representações, petições, memoriais
e outros documentos dirigidos à Câmara, dando-lhes o devido
destino.
§ 4 9 Será de quinze minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata e de todos os documentos a que se referem
os parágrafos anteriores. Esgotado êsse prazo, se ainda lcouver
papéis na Mesa, serão os mesmos despachados depois e mandados à publicação.
§ 59 Sempre que um Deputado tiver comunicação a fazer à
Mesa, ou ao plenário, fa-lo-á oralmente, ou a redigirá por escrito
para publicação no Diário do Congresso Nacional. A comunicação por escrito não pode ser feita com a transcrição de documentos.
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§ 69 Terminada a leitura de todos os papéis, e depois das
comunicações previstas no art. 12, § 10, será concedida, às 14 horas
e 30 minutos, a palavra ao orador inscrito para a hora do Expediente, o qual poderá conservar-se na tribuna até às 15 horas e
trinta minutos, para fundamentar proposição, ou versar assunto
de sua livre escolha.
§ 7Q É facultado ao orador do Expediente, se não tiver
ultimado o seu discurso e só tiver falado por tempo inferior a
30 minutos, requerer ao Presidente conservá-lo inscríto para a
sessão seguinte.
§ 8Q As inscrições dos oradores do Expediente serão feitas
em livro especial. pelo Deputado, de próprio punho, ou pelo
Líder do seu Partido. 0u Bloco Parlamentar. Essas inscrições prevalecerão durante a semana e serão publicadas diàriamente, nu
Diário do Congresso Nacional. Não será concedida a palavra,
para iniciar discurso, nesta hora, a nenhum Deputado, inscrito para
falar durante o Expediente, quando faltarem menos de 1O minutos
para o término desta parte da sessão.
§ 9Q D'!sde o momento em que deixar a tribuna o orador do
Expediente, até o inicio da Ordem do Dia, que será às 15 horas
e trinta minutos, poderão usar da palavra, durante cinco minutos,
cara um, no máximo, os Deputados que tiverem projetos, indicações ou requerimentos a apresentar, comunicações a fazer. ou
assuntos diversos a tratar, e para isso se hajam inscrito em livro
próprio pessoalmente ou ç'1or intermédio do Líder do seu Partido
ou Bloco Parlamentar.
§ 1O. As inscrições a que se refere o parágrafo anterior
serão divulgadas em ordem cronológica, mas só prevalecerão
durante duas sessões consecutivas. Terá preferência, nas inscrições, o Deputado de partido do qual nenhum representante haja
ocupado a tribuna em tal ocasião. nas duas últimas sessões, e, em
iguais condições, o Deputado que não o haja feito nos últimos
quinze dias.

Seção li - Da Ordem do Dia
Art. 74. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada a
hora ou por falta de ora4or. tratar-se-á da matéria destinada fJ
Ordem do Úia.
§ 19 Presente a maipria absoluta dos Deputados, dar-se-á
inicio às votações na segujnte ordem:
I
redações finaisi
II
requerimentos de urgência;
III
requerimentos de Comissão sujeitos à votação;
IV
requerimentos de Deputados dependentes de votação
imediata;
V - matérias da Ordem do Dia.
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§ 29 Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número
para votação, o Presidente anunciará o debate das matérias em
discussão, assegurando preferência às que tenham parecer favorável de tôdas as Comissões.
§ 39 Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente a votação, interrompendo-se a oração do
Deputado que estiver na tribuna, salvo quando estiver discutindo
matéria em regime de urgência e a matéria a votar não estiver
sob êste regime.
Art. 75. Terminadas as votações, o
a matéria em discussão, dando a palavra
haja habilitado nos têrmos do Regimento a
a discussão sempre que não houver orador
Art. 76. A ordem estabelecida nos
derá ser alterada, ou interrompida:
I
II
III
IV

Presidente anunciará
ao Deputado, que se
debatê-la, e encerrará
para nela prosseguir.
artigos anteriores po-

para a posse de Deputado;
em caso de preferência;
em caso de adiamento;
em caso de retirada da Ordem do Dia.

Parágrafo urnco. Durante a Ordem do Dia só poderá ser
levantada questão de ordem atinente diretamente à matéria que
nela figure.
Art. 77. Às 17 horas e trinta minutos, salvo existindo em
discussão, ou votação, matéria urgente, ou antes, se esgotada a
Ordem do Dia, o Presidente da Câmara a declarará encerrada,
assegurando durante a primeira meia hora seguinte a palavra aos
Deputados inscritos para explicação pessoal.
Art. 78. O tempo reservado à Ordem do Dia poderá ..;er
prorrogado pelo plenário, por prazo nunca superior a uma hora,
a requerimento verbal de qualquer Deputado.
Art. 79. Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciai á
a Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ l 'I A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente da
Câmara, colocadas em primeiro lugar as proposições em regime
de urgência, seguidas das em prioridade, e, finalmente, das em
tramitação comum.
§ 29 Cada grupo será iniciado pelas proposições em votação.
§ 3 9 Entre as matérias de cada grupo, têm preferência na
colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas desta em di<:r.::uss5o (mica e, após, em segunda discussão.
§ 49 Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada
a Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão
de uma proposição sôbre as do mesmo grupo conforme o previsto
no § 19 dêste artigo.
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Art. 80. A proposição entrará em Ordem do Dia desde que
em condições regimentais e com os pareceres das Comissões
a que foi distribuída.
Parágrafo único. A proposição em urgência incluída sem
parecer será retirada da Ordem do Dia, se, ao ser anunciada a
sua discussão, as Comissões, através dos respectivos relatores, não
se declararem dispostos a dá-lo oralmente. Se até ao fim da sessão
não solicitarem as Comissões prazo para o seu pronunciamento,
concedido pelo plenário, poderá o Presidente designar um Deputado
que as substituirá, para oferecer parecer oral, na sessão seguinte.
Art. 81. Na última sessão legislativa ordinária de cada
legislatura, poderá a Mesa, no mês que precede às eleições com
que se constituirá nova legislatura do Congresso Nacional, por
deliberação do plenário, designar, por prazo certo, para Ordem
dio Dia - Trabalho das Comissões».
CAPÍTULO Ili

DAS SESSõES SECRETAS
Art. 82. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim
resolver, a requerimento escrito de, pelo menos, trinta Deputados,
cem a indicação precisa :lo seu objetivo.

§ 19 E:sse requerimento', conservado em sigilo, será submetido pelo Presidente da Câmélfa à deliberação secreta dos Líderes
de todos os Partidos, especialmente convocados para êsse fim.
§ 2 9 A essa reunião será admitido o autor do requerimento,
que poderá fundamentá-lo verbalmente.
§ 39 Se rejeitado êste requerimento, será permitida a su•
renovação, perante a Câmara, em sessão pública.
§ 4'1 A sessão secreta requerida pelo têrço do totalidade
d0~; Deputados, ou por alguma Comissão, para tratar da matéria
subordinada ao seu exame, ou de sua competência, será convocada
independentemente de consulta ou parecer.
§ 59 Serão sempre secre~as as sessões em que deva ser debatido projeto de fixação das Fôrças Armadas, ou modificação ela
respectiva lei.
§ 69 Para iniciar-se a sessão secreta, o Presidente fará sair
da sala das sessões, das tribpnas, das galerias e demais dependências anexas ao recinto, tôdas as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da Casa.
§ 79 Quando se tratar ,de assunto pertinente à segurança
11acional, ou de importância equivalente, poderá a Câmara decidir
a adoção de outras cautelas no sentido de resguardar o sigilo
da sessão.
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§ 8q Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á,
preliminarmente, salvo na hipótese do § 39, 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 ocupará a tribuna por mais de dez minutos.
§ 99 Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara
resolverá se deverão ficar secretos, no todo ou em parte, os seus
debates e deliberações, ou constar da ata pública.
§ 1O. Deliberará a Câmara, sem discussão, se os nomes dos
requerentes da sessão secreta deverão, ou não, ser dados à pubLcidade oficial.
§ 11. A ata da sessão secreta será aprovada pela Câmara.
antes de levantada a sessão, assinada pela Mesa, fechada ~m
invólucro lacrado e rubricado por dois Secretários, com a data
da sessão, e recolhida ao arquivo da Câmara.
§ 12. Será permitido ao Deputado que houver participado
dos debates reduzir seu discuro a escrito, para ser arquivado com
a ata e os documentos referentes à sessão, num segundo envelop<!,
igualmente lacrado, que se anexará ao inv51ucro mencionado no
parágrafo anterior, des::le que o interessado o prepare em prazo
não excedente de 24 horas.
CAPÍTULO IV

DA INTERPRETAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO
REGIMENTO

Seção l -

Das questões de ordem

Art. 83. Tôda dúvida sôbre a interpretação dêste Regimento, na sua prática, exclusiva, ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem.

§ 19 Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de cinco
minutos para formular uma, ou, simultâneamente, mais de uma
questão de ordem .
§ 29 No momento de votação, ou quando se discutir e
votar redação final. a palavra para formular questão de ordem <:.Ó
poderá ser concedida uma vez ao Relator, e uma vez a outro
Deputado, de preferência o Autor da proposição, principal, ou
acessória, em votação.
§ 39 Tôdas as questões de ordem, claramente formuladas,
com a indicação precisa das disposições regimentais, ou constitucionais, cuja observância se pretenda elucidar, depois :de falar
sómente o Autor e outro Deputado que contraargumente, serão
resolvidas, conclusivamente, pelo Presidente da Câmara, não
sendo lícito ao Deputado opor-se, ou criticar, a decisão, na sessão
em que fôr proferida.
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§ 4.º Quando a questão de ordem fôr relacionada com a
Constituição, poderá o Deputado recorrer da decisão do Presidente para a Comissão de Constituição e Justiça.
§ 5. 0 Só após a decisão da Mesa, em sua primeira reunião,
homologando a decisão referida ao parágrafo anterior, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça o recurso sôbre
a mesma decisão.
§ 6. 0 O Deputado que quiser comentar, criticar ou protestar
contra a decisão do Presidente, poderá fazê-lo na sessão seguinte,
tendo preferência para uso da palavra, durante 15 minutos, à hora
do expediente.
§ 7. 0 Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições
em que assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente
não permitirá a sua continuação na tribuna e determinará a exclusão da ata, das palavras por êle pronunciadas.
§ 8. Não se poderá interromper orador na tribuna, salvo
concessão especial do mesmo para levantar questão de ordem.
0

Art. 84. As decisões do Presidente da Câmara sôbre
questões de ordem serão, juntamente com estas, registradas em
livro especial precedido de índice remissivo. No mesmo livro
serão registrados os pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça, a que se refere a parte final do § 4.º do artigo anterior.

Seção II --' Das reclamações
Art. 85. Em qualquer fase da sessão, exceto durante a
Ordem do Dia, poderá ser l)sada a palavra "para reclamaçjio".
§ 1. O uso da palavra, no caso dêste artigo, destina~se,
exclusivamente, à reclamação quanto à observância de expressa
disposição regimental.
§ 2. 0 Aplicam-se às reclamações tôdas as normas referentes
às questões de ordem.
0

CAfÍTULO V

DA ATA
Art. 86. O Diário do Congresso Nacional publicará a
ata da sessão do dia anterior, com todos os pormenores dos
trabalhos.
§ 1. 0 Todos os discursos proferidos durante a sessão serão
publicados por extenso na ata impressa, salvo as expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções de discursos
na Diário do Congresso Nacjonal com o fundamento de corrigir
erros e omissões. As correçpes constarão da secção "Errata",
existente no referido órgão.

-

39 -

§ 2.º Ao Deputado é lícito retirar na taquigrafia o seu
discurso para revisão, não permitindo sua publicação na ata respectiva. Caso o orador não devolva o discurso dentro de cinco
sessão a taquigafia o fará publicar.
§ 3. 0 Os discursos lidos serão publicados com esta declaração: "O Deputado F . . . leu o seguinte discurso".
§ 4. 0

Ao Deputado que não puder falar, por qualquer motivo, é lícito entregar à Mesa discurso escrito para ser publicado
como se fôra lido. Discurso com a transcrição de documentos só
será permitido se forem êstes de interêsse geral e de grande importância, a juízo da Presidência.

§ 5. As informações e os documentos não oficiais, lidos
pelo 1.º Secretário, à hora do Expediente, em sumário, serão
sõmente indicados na ata, com a declaração do objeto a que se
referirem, salvo se fôr a sua publicação integral determinada pelo
Presidente, de ofício ou a requerimento.
0

§ 6. 0

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 Seceretaria, cópias na íntegra de.
tais informações, que poderão ser fornecidas a qualquer Deputado ..

§ 7.º Não se dará publicidade a informações e documentos
oficiais de caráter reservado. As informações solicitadas por Comissões serão confiadas aos Presidentes destas pelo Presidente
da Câmara, para que as leia aos seus pares; as soli<::itadas por
Deputados serão lidas a êstes pelo PrE'sidente da Câmara. Cumprida esta formalidade, serão as mesmas arquivadas.

§ 8.

Nenhum documentos será publicado em ata sem expressa permissão da Câmara ou da Mesa, por depacho do Presidente, salvo nos casos previstos neste Regimento.
0

§ 9.º As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica em Anais, que serão distribuídos aos Deputados.
Art. 87. Lavrar-se-á ata, manuscrita, ou dactilografada,
com a sinópse dos trabalhos de cada sessão.

§ 1.

As atas manuscritas ou dactilografadas serão encadernadas por sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara.
0

§ 2. 0 A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, também, manuscrita ou dactilografada, em
resumo, e submetida à discussão e aprovada, presente qualquer
número de Deputados, antes de se levantar a sessão.
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Título IV

DAS PROPOSIÇõES
CAPÍTULO 1

DISPOSIÇôES GERAIS
Art. 88.
da Câmara.

Proposição é tôda matéria sujeita à deliberação

§ 19 As proposições poderão consistir em projetos, emendas,
indicações, requerimentos e pareceres.
§ 29 Tôda proposição deverá ser redigida com clareza, em
têrmos explícitos e sintéticos, e apresentada em três vias.
§ 39 A Presidência devolverá ao seu Autor qualquer proposição, que versar matéria :
1
II III IV -

alheia à competênda da Câmara;
evidentemente inconstitucional;
anti-regimental;
com expressão ofensiva a quem quer que seja.

§ 49 Se o Autor da proposição, dada ou como inconstitucional, ou como anti-regimental, não se conformar com a decisão,
poderá requerer ao Presidente a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que, se discodar da decisão, restituirá a proposição para o devido trâmite. '
§ 5 9 Considera-se Autor de proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, quando não fôr de iniciativa de
outro Poder, do Senado, da Mesa, ou de qualquer Comissão da
Câmara.
§ 69 O Autor poderá fundamentar a proposição p0r escrito
ou verbalmente.
§ 7 9 Sempre que a proposição não estiver devidamente redigida, a Mesa, por intermédio da Presidência, a restituirá ao Autor,
para organizá-la de acôrdo com as determinações regimentais.
§ 89 São de simples apoiamento as assinaturas que se seguirem à primeira, exceto quando se tratar de proposição para
a qual a Constituição, ou o Regimento, exige determinado número
delas.
§ 9Y Nos casos em que é'jS assinaturas de uma proposição
:não representem apenas apoiarnento não poderão ser retiradas
após a respectiva publicação.
Art. 89. A retirada de qualquer proposição, em qualquer
fase do seu andamento, será reçiuerida pelo Autor ao Presidente
da Câmara, que, obtidas a respeito as informações necessárias,
deferirá, ou não, o pedido corri recurso para o plenário. Se a

-41proposição já tiver parecer favorável da Comissão competente para
·opinar sôbre o seu mérito somente ao plenário cumpre deliberar.
Parágrafo único. A proposição de Comissão só poderá ser
retirada a requerimento de seu Relator ou Presidente, com a dedaração expressa de que assim procede devidamente autorizado.
Art. 90. Finda uma legislatura, arquivar-se-ão tôdas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à delibera.ção da Câmara, salvo as :
I
II
III
apreciação
IV
V nárias.

emendas à Constituição;
oferecidas pelo Poder Executivo, ou Judiciário;
com parecer favorável da Comissão ·específica para
do seu mérito;
já aprovadas em primeira discussão;
que tenham transitado pelo Senado ou dêle origi-

§ l 9 O arquivamento a que se refere êste artigo não significará rejeição, para os efeitos do art. 72 da Constituição.
§ 29 O desarquivamento de qualquer proposição, em nova
legislatura, será feito por expressa determinação da Mesa :
I - quando requerido, dentro dos primeiro 30 dias da
primeira sessão legislativa ordinária, por qualquer Deputado;
II - quando requerido em qualquer época:
a) pelo Autor da proposição;
b) pelos Líderes da Maioria, ou da Minoria, ou do Bloco
Parlamentar, ou de Partidos, ou grupos de Partidos que representem, pelo menos, a décima parte da totalidade de Deputad-::is;
e) por qualquer Comissão permanente ou especial.
Art. 91. A requerimento do Autor ou Relator de proposição, o Presidente da Câmara, ou de Comissão, fará juntar ao respectivo processo a justificação oral, extraída do Diário do Congres.so Nacional.
Art. 92. 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 ao seu alcance para a sua tramitação ulterior.
Art. 93. A publicação de proposição, no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, quando de volta das Comissões.
a~;sinalará, obrigatàriamente, após o respectivo número:
I - a iniciativa, se de Deputado. cujo nome será mencionado, de Comissão, do Senado, do Poder Executivo, do Poder
Judiciário, ou de Comissões;
II
a discussão a que está sujeita;
III - a respectiva ementa;
/
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IV - a conclusão dos pareceres se favoráveis, contrários,
ou com substitutivos;
V - a existência, ou não, de votos em separado, ou vencidos, 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 necessárias.
Parágrafo único. A publicação constará da proposição m1cial, com a respectiva justificação; dos pareceres com os respectivos
votos em separado, declarações de votos e indicação dos Deputados que votaram a favor e contra; das emendas na íntegra com
as suas justificações e respectivos pareceres; das informações oficiais porventura prestadas acêrca da matéria; de outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado indispensáveis ao esclarecimento do plenário.
CAPÍTULO II

DOS PROJETOS
Art. 94. A Câmara dos Deputados exerce a função legislativa por via de projetos d~ lei, ou de decreto legislativo, ou de
resolução.
Art. 95. A iniciativ..a de projetos, na Câmara, será nos
têrmos da Constituição e qêste Regimento:
1 - de Deputado;
II - de Comissão, ou da Mesa;
III
do Senado;
IV - do Presidente da República;
V - do Poder Judiciário.
§ l 9 Os projetos são de duas espécies:

I - de lei;
II - de resolução.
§ 29 Os projetos de lei são de duas categorias :
1 - os destinados a regular as matérias de competência do
Poder Legislativo com a s9nção do Presidente da República;
li - os destinados a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da
República (Constituição, art. 66), e que constituirão os decretos
legislativos.

§ 39 Os projetos, se ultimada na Câmara a sua elaboração, serão enviados. no prazo de 1O dias. prorrogável até a metade, salvo se urgentes, para os quais o prazo será 48 horas:
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1 - à sanção do Presidente da República para promulgação e publicação, os referidos no n9 I do parágrafo anterior;
II - ao Presidente do Senado, para promulgação e publicação, os referidos no n 9 II.
Art. 96. Destinam-se os projetos de resolução a regular
as matérias de caráter político, ou administrativo, sôbre que deva
a Câmara pronunciar-se em casos concretos, tais como:
I - perda de mandato de Deputado;
II - concessão de licença para processo criminal, ou prisão de Deputado;
III - concessão de licença a Deputado para desmpenhar
missão diplomática de caráter transitório;
IV
criação de Comissão Especial, de Inquérito ou Mista:
V
conclusões de Comissão de Inquérito;
VI
qualquer matéria de natureza regimental;
VII
todo e qualquer assunto de sua economia interna, que
não se compreenda nos limites do simples ato administrativo, a
cujo respeito se proverá no Regulamento dos seus serviços.
Art. 97. Os projetos deverão ser divididos em artigos
numerados, concisos e claros, e precedidos, sempre, de ementa
enunciativa de seu objeto.
§ 19

Os projetos serão apresentados em três vias :

I - uma, subscrita pelo Autor e demais signatários, se
houver, destinada ao arquivo da Câmara;
II - uma, autenticada no alto de cada página pelo Autor,
com as assinaturas. por cópia, de todos os que o subscreveram,
será remetida à Comissão, ou Comissões, a que tenha sido distribuído o projeto.
III - uma, nas mesmas condições da anterior, destinada à
publicação no Diário do Congresso Nacional e em avulsos.

§ 2Q Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de acôrdo com a respectiva ementa.
§ JQ Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais
matérias fundamentalmente diversas, de modo que se possa adotar
uma e rejeitar outra.
§ 49 Se projeto enviado pelo Senado, pelo Poder Judiciário,
ou pelo Presidente da ~:epública, não contiverem ementa, a Secretaria providenciará para que lhe seja sobreposta.
§ 59 Os projetos que forem apresentados sem observância
dos preceitos fixados neste artigo e seus parágrafos, bem, como
os que, contendo, explícita ou implicitamente, referências a lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão ou
qualquer ato administrativo, não se façam acompanhar de sua
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transcrição, ou por qualquer modo, se demonstrem incompletos e
sem esclarecimentos. só serão enviados às Comissões, cientes os
seus Autores do retardamento, depois de completados.
CAPÍTULO III

DAS INDICAÇõES
Art. 98. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a manifestação de uma ou mais Comissões, acêrca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sõbre matéria de
iniciativa da Cãmara.

§ 1Q As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula.
serão mandadas à publicação, no Diário do Congresso Nacional.
e encaminhadas às Comissões competentes sem dependerem de
julgamento preliminar do plenário.
§ 29 Os pareceres referentes a indicações deverão ser interpostos no prazo de vinte dias, prorrogável a critério da Presidência da Comissão.
§ 39 Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sôbre indicação, concluir pelo 'oferecimento de projeto, seguirá êste os trâmites regimentais.
§ 49 Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o
arquivamento da indicação, a cujo Autor dará conhecimento. para
que êste, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração do
plenário.
§ 59 Não serão permitidas, nem encaminhadas, como indicação, ou não, proposição com:
1 - consulta a qualquer Comissão sôbre interpretação e
aplicação da lei;
II - consulta a qualquer Comissão sôbre ato de qualquer
Poder, ou de seus órgãos;
III - sugestão, ou conselho. a qualquer Poder, ou órgãos
seus, no sentido de realizar determinado ato, ou de realizá-lo de
determinada maneira.
CAPÍTULO IV

DOS REQUERIMENTOS

Seção l -

Disposições gerais

Art. 99. Requerimento é todo pedido feito ao Presidente.
da Câmara, ou de Comissão, sôbre objeto de expediente, ou de
ordem, por qualquer Deputado, ou Comissão.
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§ 1., Os requerimentos, quanto à competência para decidi-los,
são de três espécies:
l
II
III

§ 29

sujeitos apenas a despacho do Presidente;
sujeitos à decisão de Comissão;
sujeitos à deliberação do plenário.
Quanto ao aspecto formal os requerimentos são:

I
verbais;
II -- escritos.

Seção 11 -

Dos requerimentos sujeitos a despacho do Presidente

Art. 100. Será despachado imediatamente pelo Presidente
o requerimento verbal que solicite:
I
a palavra, ou sua desistência;
II - permissão para falar sentado;
III - a posse de Deputado;
IV - a leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário;
V - a observância de disposição regimental;
VI - a retirada, pelo Autor, de requerimento;
VII - a discussão de uma proposição por partes;
VIII - a votação destacada de emenda;
IX - a retirada, pelo Autor, de proposição com parecer
contrário;
X - a verificação de votação. nos têrmos do art. 140, § 19 ;
XI - informações sôbre a ordem dos trabalhos ou sôbre a
Ordem do Dia;
XII - a prorrogação de prazo para o orador na tribuna;
XIII - a dispensa de interstício para que projeto, votado
em primeira discussão, entre na próxima Ordem do Dia;
XIV - a dispensa do avulso para a imediata votação da redação final já publicada no Diário do Congresso Nacional.
Art. 101 . Será despachado pelo Presidente, ouvida a Mesa,
e publicada, com o despacho, no Diário do Congresso Nacional,
o requerimento escrito que solicite:
I - a audiência de Comissão, quando formulado por qualquer Deputado;
li - a designação do Relator para proposição com os prazos para pareceres esgotados nas Comissões;
III - a reabertura de discussão de projeto encerrada em
sessão legislativa anterior;
IV - informações oficiais;
V - licença a Deputado, nos têrmos do art. 186.

-
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§ 1Q Será, também. despachado pelo Presidente, e dentro
de 48 horas, o requerimento escrito que solicite:
I - a requisição de documento, livro ou publicação existente na Câmara;
II - o preenchimento de lugar em Comissão;
III - a inclusão em Ordem do Dia de proposição com pa~
recer e em condições regimentais de nela figurar;
IV - a inserção nos Anais da Câmara de documento ou
discurso de representante de qualquer dos outros Poderes.

§ 29

Indeferido requerimento previsto neste artigo, cab(:'rá
recurso para o Comissão de Constituição e Justiça, a ser tormulado
dentro de 48 horas da sua publicação no Diário do Congresso
Nacional.
§ 39 Os requerimentos de informações somente poderão referir-se a atos dos demais Poderes. bem como das autmquias cu
entidades paraestatais, cu1a fiscalização interesse ao Legislativo no
exercício de suas atribuições constitucionais ou legais.
~ 49
No caso da exiMência de intormações -idênticas. anteriormente pre~téldas. serão as mesmas entregue!' por copia ao
Deputado intere:--sado se não tiverem sido publicados no Diário
do Congresso Nacional, considerando-se, em consequência. prejudicado o seu requerimento.
§ 5 9 Não cabe~ em requerimentos de inform;u;âo providências a tomar. consulta, sujestão. conselho ou interrogação
sôbre propósitos da autoridade a que se dirigem.
§ 69 Se fôr indeferido requerimento de informações, c.u
retardado o respectivo despacho, será lícito ao Deputado apresentá-lo diretamente ao plenário, por intermédio da Mesa. com
pelo menos vinte e cinco assinaturas. só podendo falar. a respeito,
além do Autor, dois oradores para encaminhamento de votação.
§ 79 Se, no prazo de 48 horas, tiverem chegado à Câmara,
espontâneamente prestados. os esclarecimentos pretendidos. deixará de ser encaminhado o requerimento de informações.
§ 89 Encaminhac~o um requerimento de informações, ~e estas
não forem prestadas dentro em trinta dias, o Presidente da
Cámara, sempre que solicitado pelo seu autor, fará reiterar o
pedido, através de ofício, em que acentuará aquela circunstância.
Art. 102. Os pedidos de audiência do Conselho N aciona 1
de Economia, para que opine sôbre matéria relacionada com as
diretrizes da política econômica nacional, interna ou externa, e
sugerir as medidas q11e considerar necessárias, serão feitos em
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.
§ 111 Recebendo o requerimento, encaminhá-lo-á o Presidente à Comissão de Economia para que opine a respeito, no
prazo de dez dias.

-

47 -

§ 29 Ao examinar o assunto, a Comissão de Economia verificará, preliminarmente, se a matéria objeto do pedido se relacio11<-1
com as diretrizes da política nacional econômica interna ou externa.
§ 39 E' facultado à Comissão de Economia sugerir ·nova redélção para o pedido de audiência.
§ 4'1 O parecer da Comissão de Economia será publicadc
no Oiéirio do Congresso Nacional, e incluído pa Ordem do Dia
para discussão, que não ultrapassará o período de duas sessões.
~ 5•1
Decorrido êsse prazo. sem que nenhum Depuu1do se
i.c:screva para impugnor o parecer, será o requerimenfo dderido
ou não pelo Presidente da Ci'tmara, de acôrdo com as conclusões
ela Comissão de Economia, e independentemente de v,)tação.
~ 6<1
Havedo impugnac;ão do parecer. o requerimento sera
submetido á votação, considerando-se a redação sugerida pela
Comissão de Economia, se houver, como substitutivo.
~ 7-1
Esgotado o prazo estabelecido no § l 9, sem o pronunciamento da Comissão, o requerimento será incluído na Ordem
d,1 Dia. sem parecer, e submetido à decisão do plenário.
~ 8'1 Antes da votação, se presente o Relator ao qu.11 tiver
sido o projeto distribuído na Comissão ele Economia, o Presidente
da Câmara convidá-lo-á e emitir parecer verbal.
Seção III -

Dos requerimentos sujeitos ao plenário

Art. 103. Dependerá ele deliberação do plenác10, será escrito, não sofrerá discussão e só poderá ter encaminhamento
de votação. pelos Líderes da Maioria, da Minoria e de Bloco
Parlamentar, seu Autor e por quatro Deputados de prderência
de partidos diferentes, falando cada qual por cinco minutos no
máximo, o requerimeto que solicite:
I - representação da Câmara por Comissão Externa;
II - prorrogação de prazo para apresentação de parecer
às emendas ao projeto de lei orçamentária;
III - retirada da Ordem do Dia de proposição com parecer favorável;
IV - destaque de parte de proposição, principal, ou acessória, ou de proposição acessória integral, para ter andamento
como proposição independente;
V - votação por determinado processo;
VI - votação de proposição, artigo por artigo, ou de emendas, uma a uma;
prorrogação do prazo para a apresentação de parecer
VII
por qualquer Comissão;
adiamento da discussão, ou de votação;
VIII
IX
encerramento da discussão;
X
dispensa de impressão para votação de redação final;

-
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preferência;
prioridade;
sessão extraordinária;
constituição de Comissão Mista;
não realização de sessão em determinado dia.

XIII
XIV
XV
§ 19 Dependerá de deliberação do plenário a convocação

de Ministro de Estado feita nos têrmos do art. 54 da Constituição Federal por qualquer Deputado. O requerimento, sujeito
apenas à votação, será encaminhado somente pelo seu Autor e por
tantos representantes de cada Partido quantas sejam as parcelas
de 25 Deputados, ou fração, que integram a sua representação.
§ 2~ Para votação de requerimento de convocação de sessão
secreta, observado o disposto no art. 82 e seus parágrafos, prevalecerão as condições do parágrafo anterior.
Art. 104. Dependerá de deliberação do plenário, será escrito, encaminhado por dois Deputados e votado por, pelo menos
50 Deputados, o requerimento:
I - subscrito por 15 Deputados no mínimo, que solicite manifestação por motivo de luto nacional. oficialmente declarado, ou
de pesar pelo falecimento de congressista de qualquer legislatura,
Chefe de Estado estrangeiro e pessoas que tenham exercido os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Presid~nte
do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Governador
de Estado, ou de Território, e Prefeito do Distrito Federal;
II - subscrito por 25 Deputados, no mínimo, que solicite
voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações, por ato púbiico ou acontecimento ~e alta significação nacional. excluídas as
proposições que traduzam apoio ao govêrno, ou signifiquem manifestação pela passagem de qualquer data de entidade de direito
privado, que não seja cinqüentenário ou centenário;
III - subscrito pela Comissão de Diplomacia e Tratados, relativo a ato ou aconteci;mento de alta significação internacional.
Art. 105. O requ·erimento sôbre proposição em Ordem do
Dia terá votação preferepcial ao se iniciar a discussão ou votação
da mesma.
CAPÍTULO V

DAS EMENDAS
Art. 106. Emendq é a proposição apresentada como acessória de outra.
§ 1Q As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas ou
modificativas.
§ 29 Emenda supre:ssiva é a proposição que manda erradicar
.qualquer parte de outra.
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§ 39 Emenda substitutiva é a propos1çao apresentada ~"Omo
sucedânea a outra e que tomará o nome de substitutivo quando
a atingir no seu conjunto.
§ 49 Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a
outra.
§ 59 Emenda modificativa é a que altera proposição sem P
modificar substancialmente.
§ 6 9 Denomina-se subemenda a emenda apresentada em
Comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, substitutiva,
aditiva ou modificativa.
Art. 107. Não serão aceitas pela Mesa emendas, subemendas ou substitutivos que não sejam pertinentes à proposição, ou
que não guardem com ela relações de afinidade ou contiguidade.
Se a emenda se afastar dêsse preceito, será devolvida ao Autor,
que recorrerá. querendo, da decisão, dentro de 24 horas, para a
Comissão de Constituição e Justiça, ou a apresentará como proposição autônoma. A interposição do recurso importará em retirad;:i
da proposição da Ordem do Dia por prazo nuncia inferior a cinco
sessões.

§ 19 As emendas de segunda discussão só serão admitidas
pela Mesa quando subscritas por vinte e cinco Deputddos ou por
Líder de Partido.
§ 29 Tôdas as proposições compreendidas, quanto à iniciativa, no âmbito da competência exclusiva dos outro~ Podere~.
terão as emendas que lhes forem oferecidas no Plenário, ou nas
Comissões, sujeitas ao parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que se limitará a examinar se elas estão ::iu não dentro
nos limites do direito de emendar definido neste Regiment••. Êste
parecer será submetido à votação do plenário, como preliminar da
votação da proposição principal.
Art. 108. As emendas apresentadas a qualquer proposição
serão distribuídas, uma a uma, às Comissões, de acôrdo com '3Ua
competência.
Art. 109.
emendas.

O projeto sujeito à discussão prévia não receberá

Art. 11 O. A emenda destacada. em qualquer discussão. para
constituir projeto à parte, terá êsse destaque efetivado por determinação da Mesa e andamento imediato como proposição autônoma.
Parágrafo único. Se fôr necessário proceder-se a outra redação, será a emenda destacada entregue ao Autor, para que
o faça.
Art. 111 . A emenda à redação final só será admitida nos
ca<:os previstos no art. 15 3, § 5 9 •

---'- 50 CAPÍTULO VI

DOS PARECERES
Art. 112. Parecn f> a proposição com que uma Comissãc
se pronuncia sôbre qualquer matéria sujeita a seu estudo.
§ 1Q A Comissão que tiver de apresentar parecer às pro~
posições, mensagens e demais papéis submetidos à sua apreciação.
cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se :rate
de proposição principal, quer de acessória. ou de matéria ainda
não objetivada em proposição.

§ 29
1-

O parecer por escrito ..::onstará de três partes :

relatório, em que se fará exposição, tanto quanto possível explícita, da matériã em exame;
II - voto 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;
III - parecer dél Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos Deputados que votaram a favor e contra.

§ 39

O parecer a emendas pode constar apenas da II e III
partes, dispensado o relatório.
49 Sempre que bouver parecer sôbre qualquer dàcumento,
ou papel, que não scjq projeto do Executivo ou do Judiciário,
nE'm proposição da Ciimara ou do Senado, e desde que das sua~
conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei.
deverá o mesmo conter a proposição necessária, devidameDte
formulada.
§ 59 Cadél proposjção terá parecer independente, salvo cm
se tratando de mntérias análogas, que tenham .sido anexadas,
a requerimento escrito de Comissão competente, deferido pelo
Presidente da Câmara.
§ 6 9 Os pareceres aprovados. depois de opinar a última
Comissão a que tenha sido distribuído o processo, serão remetidos à Mesa, anunciados no Expediente e mandados à publicação.
§ 7 9 O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o
parecer formulado em desacôrdo com as disposições regimentais,
para o redijir na sua conformidade.

*

Art. 113. Nenhuma proposição será submetida a discussão
ou à votação sem que seja interposto parecer escrito pela comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
§ 19 Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos
neste Regimento, o parecer poderá ser verbal.
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§ 29 O Relator de parecei: verbal. designado pelo Presidente
da Comissão, indicará, sempre, os nomes dos membros favoráveis
e os dos contrários à proposição.
Art. 114. Esgotados os prazos regimentais sem parecer da
Co1.1issão onde estiver transitando a proposição, o Presidente da
Câmnra, de ofícic, ou a reqverimento aprovado pelo plenário, designará um Deputado a f;m de opinar a respeito, supletivamente,
no prazu de cinc:o dias, prorroaável até o dôbro se se tratar de
proposição em regime de pr!oridade, e de 10 dias, prorrogável
até 15, se se tratar rle proposição sob tramitação ordinária.
Parágrafo único. Sempre que o Presidente da Câmara julgar
nPcessário, ou fôr solicitado, convidará o Relator, ou outro membro
da Comissão, com a qual tiver mais pertinência a matéria. a
esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer.

Título V

DAS DELIBERAÇõES
CAPÍTULO 1

DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇõES
Art. 115. Todo e qualquer projeto, recebido pela Mesa,
numerado e publicado, será distribuído pela Presidência às Comissões competentes.
Art. 116. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, serão :
I
urgentes;
II -- com prioridade;
lll - de tramitação ordinária.
Art. 117.

Se~ão

urgentes os projetos sôbre :

- declnração de guerra, celebração de paz, ou remessa
de fôrça brasileiras para o exterior;
II
decretação, prorrogação, ou suspensão de estado
de sítio;
III - sôbre requ1s1çao de c1v1s e militares em tempo de
guerra, ou quaisquer providências que interessem à defesa e à
segurança do País;
IV - a decretação de impostos extraordinários na imi~
nência ou em caso de guerra externa;
V - medidas financeiras ou legais, em casos de guerra.

-
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VI - transferência, temporàriamente, da sede de Govêrno
Federal;
VII - permissão para que fôrças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou, por motivos de guerra, nêle permaneçam temporàriamente;
VIII - intervenção federal, ou modificação das condições de
intervenção em vigor;
IX - autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente
para se ausentarem do país;
X - Receita e Despesa orçamentária;
XI - reconhecidos, por deliberação do plenário, de caráter
urgente ante a situação de calamidade pública e os que visem
a prorrogação de prazos legais a se findarem, ou a adoção, ou
alteração, definitiva de lei para aplicar-se em época certa e próxima.
Art. 118.

Serão considerados com prioridade os projetos:

1 - de iniciativa do Poder Executivo, ou do Judiciário,
bem como da Mesa, de Comissão Permanente, ou do Senado;
II - assim reconhecidos pela Mesa, ante o parecer unânime das Comissões por onde transitarem.
Art. 119. Os projetos não compreendidos nas hipóteses
dos arts. 11 7 e 118 serão de tramitação ordinária.
Art. 120. Os projetos serão submetidos a duas discussões,
exceto os seguintes, qué só terão uma :
1 - os em regjme de urgência;
II - os que te11do sido submetidos a duas ou mais Comissões tenham obtido pdreceres favoráveis unânimes das mesmas;
III - os oriundos do Senado, ou ali emendados;
IV - os que aprpvam tratados ou convênios internacionais;
V - os de créditos suplementares ou especiais, solicitados
pelo Poder Executivo, ou pelo Poder Judiciário;
VI - os relativos a decisões do Tribunal de Contas;
VII - os de Resolução, a não ser quando visam alterar o
Regimento Interno.
Art. 121. Logo após encerrada a votação em discussão
única de qualquer projeto, nas condições previstas nos itens l
ou II do artigo anterior, é lícito a qualquer Deputado solicitar
ao plenário uma segunda discussão, desde que emendado.
Art. 122. Logo volte das Comissões a que tenha sido remetido, o projeto, será publicado com os respectivos pareceres no
Diário do Congresso Nacional e distribuído em avulsos.
Art. 123. O proje\o devolvido à Mesa com pareceres pelas
Comissões, e que não esteja .$Ob regime de urgência. fiÇJurarã,
pelo menos durante duas sessões, na relação da matérias em
<:ondição de entrar na Ordem do Dia.
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CAPÍTULO II

DA DISCUSSÃO

Seção l -

Disposições gerais

Art. 124. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao
debate em plenário.
Art. 125. A discussão será feita sôbre o conjunto da proposição.
Art. 126. O Presidente da Câmara, aquiescendo o plenário, poderá anunciar o debate por títulos, capítulos, seçôes, ou
grupos de artigos.
Art. 127. A proposição com a discussão encerrada na
sessão legislativa anterior tê-la-á reaberta e poderá receber
novas emendas. se assim defcri<lo pelo plenário, a requerimento
de qualquer Deputado. As proposições da legislatura anterior,
nas mesmas condições, terão sempre a discussão reaberta para
receber novas emendas.
Art. 128. Quando mais de um Deputado pedir a palavra,
simultâneamente, sôbre o mesmo assunto, o Presidente deverá
concedê-la na seguinte ordem, observadas as demais exigência.\l
regimentais:
I
ao Autor da proposição;
II
ao Relator;
III
ao Autor do voto em separado;
IV
ao Autor da emenda;
V
a Deputado contrário a essa matéria;
VI
a Deputado favorável à matéria em discussão.
§ l 9 Os Deputados ao se inscreverem para discussão deverão
declarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para
que a um orador favorável suceda, sempre que possível, um
contrário e vice-versa.
§ 29 Na hipótese de todos os Deputados inscritos para a
discussão de determinada proposição serem a favor ou contra a
mesma, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de inscrição, sem
prejuízo do dispostos nos ns. 1 a IV dêste artigo.
§ 3 9 A discussão de proposição em todos os pareceres favóráveis só poderá ser iniciada com orador que a combata; nessa
hipótese, poderão falar a favor oradores em número igual aos dos
que a ela se opuzeram.
Art. 129. · O Deputado que usar da palavra sôbre proposição em discussão não poderá :
1
desviar-se da questão em debate;
II - falar sôbre o vencido:

III -

IV -
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usar de linguagem imprópria;
ultrapassar o prazo regimental.

Art. 130. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra
quando houver orador na tribuna, exceto para solicitar a prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou lazer comunicação de natureza urgentíssima, mas sempre com permissão do
mesmo.
Art. 131. O Presidente solicitará ao orador, que estiver
debatendo matéria em discussão, que interrompa o seu discurso.
nos seguintes casos :
I - se houver número legdl para deliberar e a matéria em
discussão não estiver sob regime de urgência;
II - para leitura de requerimento de urgência, feito com
observância das exigências regimentais ;
lll - para comunicação importante à Câmara;
IV - para recepção de chefe de qualquer poder, presidente de Câmara de pais estrnngeiro, ou personalidade de excepcional relêvci, a.-sirn reconhecida pelo plenário;
V - para votação de requerimento de prorrogação da sessão, ou da Ordem do Dia;
VI - no caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício
da Câmara, que reclame a suspensão ou o levantamento dél
sessão.
Art. 132. Haverá entre a votação em primeirn -liscussão
e a segunda discussão o interstício de 48 horas, dispensável pelo
plcnf!rio, ou, nos últimos 15 dii:1s da sessão legislativa, pela Presidência.

Seção ll -

Do aparte

Art. 133. Aparte é a interrupção breve e oportuna do
orador para indagação, ou esclarecimento, relativo à matéria em
debate.

§ 1Q O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, e, ao fazê-lo deve permanecer de pé.
§ 29 Não será admitido aparte :
I
II
III

IV
V

permite;

à palavra do Presidente;
paralelo a discqrso;
a parecer oral;
por ocasião de encaminhamento de votação;
quando o orador declarar, de modo geral, que o não

VI - quando o orador estiver suscitando questão de ordem,
ou falando para reclamação;
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VII - nas comunicações a que se refere o § 59 do art. 73
do Regimento.
§ 3 9 Os apartes subordinam-se ils disposições relativas aos
debates, em tudo que lhes fôr aplicável.
§ 49 Não serão publicados os apartes proferidos em desacôrdo com os dispositivos regimentais.
§ 5 9 Os apartes só estão ~.ujeitos à revisão do autor, se
permitida pelo orador, que os não poderá modificar.

Seção Ili -

Dos prazos

Art. 134. O Deputado, salvo ex pressa àispos1çao regimental. só poderá ralar uma vez. e pelo prazo de uma hora, na
discussão de qualquer projeto. ohservad<is, ainda, as restrições
previstas nos parágraros dêste artigo.
~

1v

O prazo será de meia hora:

l
em caso de urgência;
II
em discussão prévia;
III
tratando-se de indicação sujeita a discussão;
IV
tratando-se de parecer;
V
tratando-se de proposição com todos os pareceres fa.
varáveis, ou em segunda discussão.

§ 2'1 No caso do n 9 II do parágraro anterior só poderão
falar o Autor e o Relator do projeto e mais dois Deputados,
um a favor e outro contra, desde que inscritos até o momento de
ser anunciada a discussão.
§ 3" O prazo será de 1O minutos, e improrrogável, nos
demais casos não regulados de modo especial.
§ 4" O Autor do projeto e o Hel<1tor poderão falar. duas
vêzes cada um. pelo mesmc espaço de tempo que os outros Depurndos, salvo disposição especi<il em contrário.
§ 5'1 Qualquer prazo. salvo expressa proibição regimental.
ou na discussão do orçamento, poderá ser prorrogado pelo Presidente, pela metade no máximo, se não se tratar de proposição em
regime de urgênciil.
§ 6 9 Quando a discussiio da proposição se fizer por partes.
o Deputado poderá falar, na discussão de cada uma, pelo prazo
regimental.

Seção IV -

Do adiamento da discussão

Art. 135. Antes de ser iniciada a discussão de um proJ
jeto, .será permitido o seu adiamento. mediante requerimento escrito, assinado por Líder, pelo Autor ou Relator do mesmo, semiHe
por prazo nunca superior a 1O dias.
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§ }9 Não admite adiamento de discussão a propos1çao em
regime de urgência, salvo se requerida, em conjunto, por prazo
não excedente a 48 horas, pelos Líderes da Maioria, da Minoria e de Bloco Parlamentar.
§ 2 9 Quando para a mesma proposição forem apresentados
dois ou mais requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo mais longo.
§ 39 Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será novamente, ante a alegação, reconhecida pelo
Presidente da Câmara. de êrro na publicação.
~ 49
Não será aceito requerimento de audiência de Comis5ião para matéria cuja discussão já haja sido adiada.

Seção V -

Do encerramento

Art. 136. O encerramento normal_ da discussão dar-se-á
pela ausência de oradores, ou pelo decurso dos prazos regimentais.

§ }9 Se não houver orador inscrito, nos têrmos do Regimento, para a discussão, declarar-se-á a mesma encerrada.
§ 29 O encerramento da discussão, salvo disposição especial dêste Regimento, quando ainda houver orador regimentRlmente habilitado a fazer uso da palavra, só poderá ser reque~
riào quando a proposição haja sido discutida em sessão anterior.
e já tenham falado pelo menos quatro oradores.
§ 3 9 Se a discussão se proceder por partes, o encerramento
de cada parte só poderá ser pedido depois de terem falado, no
mínimo, dois oradores.
1

CAPÍTULO III

DA VOTAÇÃO

Seção l Art. 137.
discussão.

A

Disposições gerais

votação completa o turno regimental da

§ l 9 As votações dqs matérias com as discussões .encerradas
e das que se acharem sôbre a Mesa serão realizadas em qualquer
dia.
§ 2 9 Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado poderá deixar o rednto das sessões.
§ 39 Nenhum Depu~ado 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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§ 4 9 Tratando-se de causa própria ou de assunto em que
:tenha interêsse individual. o Deputado está inibido de votar, 1azendo comunicação nesse sentido à Mesa, mas poderá assistir à
\'Otação. Para efeito do quorum, seu voto será considerado ~m
branco.
§ 59 Proceder-se-á à imediata votação das proposições sujEitas à discussão, logo após o encerramento desta, se houver número na Casa .
§ 6 9 Só se interromperá a votação de uma proposição por
falta de número, ou por se ter esgotado a hora da sessão.
§ 7 9 Neste último caso, não tendo havido prorrogação. a
votação ficará adiada, na parte em que se achar, para prosseguir na sessão seçiuinte.
Art. 138. E' lícito ao Deputado. depoi5 da votação, enviar à
Mesa, para publicação, declaração escrita de voto, 1 edigida em
têrmos regimentais, sem lhe ser permitido. todavia, lê-la, ou fazer,
a respeito, qualquer comentário da tribuna.
Seção li Art. 139.
Câmara:
1
II III -

Dos processos de votação

Três são os processos de votação adotados na

o simbólico;
o nominal;
o de escrutínio secreto.

Art. 140. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao annunciar a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a
favor a permanecerem sentados, e proclamará o resultado manifesto dos votos.

§ 19 Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado
proclamado, pedirá imediatamente verificação.
§ 2 9 O Presidente convidará os Deputados a ocuparem os
seus lugares, e solicitará ao plenário apoiamente ao pedido formulado de verificação.
§ 39

Se 20 Deputados se levantarem, apoiando o pedido.
proceder-se-á então, à contagem dos votos, por filas contínuas de
poltronas do recinto, uma a uma. O Presidente convidará a se
levantarem os Deputados que votaram a favor, enquanto um dos
secretários irá anunciando. em voz alta, o resultado, à medida que
se fizer a verificação de cada fila. Proceder-se-á do mesmo modo
na contagem dos que votaram contra, a menos que os votos favoráveis constituam, de logo, maioria absoluta. Finalmente, derJOiFde apurados os votos da Mesa, o Presidente proclamará o resultado total apurado.
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Far-se-á sempre a chamada quando a votação per
bancada indicar que não há número, salvo se, faltando apenas
meia hora para o térm;no da sessão, o Presidente a julgar di<>pensável.
~ 5'!
A chamada far-se-á pelo mesmo processo de votação
nominal.

Art. 141 . A votação nominal far-se--á pela lista geral dos
Deputados, que serão chamados em voz alta, por um dos Secretános e responderão sim, ou não, conforme sejam favoráveis ou
contrários ao qu~ sl estiver votando.
~ 19
A medida que fôr sendo feita a chamada, dois Secretários tomarão assenti1mento. 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 resultado da
votação.
~ 2"
Nenhuma retificação ser[1 admitida se não fôr feita
imediat21mente após a repetição, pelos Secretários, da resposta de
cada Deputado.
~ 3•'
Os Deputados que chegarem ao recinto 21pós a chamada dos seus nomes. aguarcforâo que se atin1a o fim da lista,
quando o Presidente deverá convidá-los a manifestarem o seu
voto. o que será feito, sem exceção. do plenário e em voz alt<1.
~ 4''
O Presidente an·unciará, logo após, o encerramento da
votação e proclammá o seu re,,ultado final.
~ 50
Depois que o Presidente proclamar o resultado final
da votação. nenhum Deputado poderá sei admitido a votar.
§ 6'1 A relação dos Deputados que votarem a favor e a dos
que votarnm contra serão publicádas no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte.
~ 79
Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto cio
resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria.

Art. 142. Para se praticar a votação nominal, fora dos
casos expressamente previstos neste Reçpmento. será mister que
algum Deputado a requeira, por escrito, e a Câmara a admita.
Art. 143. Quando é,1lgum Deputado requerer ;rotação nominal e a Câmara não a conceder, ser- lhe-á vedado requerê-la
novamente, para a mesma proposiçâo, inclusive para as proposições que lhe forem acessórias.
Art. 144. Assentadq, previamente, pela Câmara, determi~
nado processo de votação para uma proposição, não será admitido para a mesma requerjmento de outro.
Art.
nominal.

145.

O

requerimento verbal não admitirá

votação

59 -·Art. 146. A votação por escrutínio secreto pratjcar-se-á
mediante cédula impressa. ou dactilografada, .recolhida em urna. à
vista do plenário.
~ l9
A votação será realizada por escrutínio secreto nos
seguintes casos, mencionados no art. 43 da Constituição:

1 - quando a Câmara tiver de autorizar, ou não, a formação da culpa. no Célso de flagrante de crime inafiançável. ou
sôbre licença para processo criminal de Deputados (Constituição,
art. 45:);
IT - quando julçiar as contas do Presidente da República
(Constituição, art. 66. n 9 VIII);
III - quando ·1eliberar. durnnte o estado de siitio, sóbre a
suspens5o de imunidades de Deputados. cujn '.iberdade se torne
manifestamente incomputível com a defesa da Nação, ou com il
segurança das instituiçôes políticas ou sociais (Constituição, artigo 213).
~ 29
A votação será secreta quand) a Câmara tiver de se
pronunciar sôbre a rerdn de milndato ele Deputado ( art. ·18,
§ ~ l '-' e 2'' da Constituição) ou sôbre a procedência de acusação
contra o Presidente da República ( art. 88 da Constituição).
~ 39
Não poderão. em hipótc~c alguma, ser objeto de deliberação por 111eio de escrutínio secreto:
I II

os t ecurms sôbre ;:; o: ouestões de ordem (art. 83, § 4 9 ) ;
a lei orçamentária e os demais projetos de leis perió-

dicas;
III
as declarações de inconstitucionalidade, quando sujeitas a discussão prévia, nos têrmos do Regimento;
IV - as proposições que vi~;em à alteração das normas codificadas da legislação a que se refere o inciso XV, alínea a ou
disponham sôbre leis tributárias em geral, concessão de favores,
privilégios. ou isenções, e qualquer das matérias compreendida~
nos incisos I. II. V. VI. XII. XIV e alíneas i. k, l, m. n e o do
inciso XV. tudo do art. 5"' da Constituição Federal.
~ 49
Sôbre o requerimento de votação secreta, que só poderá
ser formulado por Líder de Partido, ou por vinte e cinco Deputados. e antes da inclusão da proposição a que se refere em
Ordem do Dia, será ouvida, dentro em cinco dias, a Comissão
dt- Constituição e Ju.>tiça.
~ 59
Não haverá votação por escrutínio secreto, salvo determinação constitucional, para matéria em regime de urgência.

Seção TJl -

Do método de votação

Art. 14 7. Na discussão prévia, a proposição será votada
sempre em globo.
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Art. M8. Na discussão única, ou na segunda discussão,
serão votadas as emendas em grupos, conforme tenham parecer
favorável, entre as quais se consideram as de Comissão, ou contrário.

§ 19 O plenário poderá conceder, a requerimento de qualque Deputado, qui> a votação das emendas se faça destacadamente,
ou uma a uma.
§ 2 9 Também poderá ser deferida pelo plenário a votação
da proposição por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos, ou
artigos.
§ 39 Somente será permitida a votação parcelada a que ~e
referem os parágrafos anteriores se solicitada durante a discussão,
salvo quando o requerimento fõr de autoria do Relator, ou com
a sua aquiescência.
§ 4 9 O pedido de destaque de emenda, para ser votada
separadamente, ao final. deve ser feito antes de anunciada a votação. O Presidente somente poderá recusar pedido de destaque,
por intempestividade, ou vício de forma.
§ 59 O requerimento relativo a qualquer proposição precede-la-á na votação, observadas as exigências regimentais.
Art. 149. O sub~titutivo da Câmara a projeto do Senado
será considerado como sf~rie de emendas, e votado. separadamente,
por artigos, parágrafos, números e letras, em correspondência aos
do projeto emendado.
Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivo do S·~nado a projeto da Câmara.
Art. 150. O disposto nesta Seção não se aplica ao projeto
de lei orçamentária nem aos demais que tenham, regimentalmente,
tramitação especial.

Seção IV -

Do encaminhamento

Art. 151. Anunciada uma votação, poderá o Deputado,
salvo disposição regimeµtal em contrário, encaminhá-la, ainda que
se trate de matéria nào sujeita à discussão, ou que esteja em
regime de urgência.

§ 19 Para encamjnhar a votação, nenhum Deputado, salve>
disposição expressa ent contrário, poderá falar por mais de dez
minutos, reduzidos para cinco nas proposições em regime de
urgência.
§ 29 As questões de ordem e quaisquer incidentes supervevenientes, suscitados no momento da votação, serão computados
no prazo do encaminhamento.
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§ 3 9 Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais
de uma vez para encaminhar a votação. de proposição principal.
de substitutivo, ou de grupo de emendas.
§ 49 Aprovado requerimento de votação de um projeto
por partes, será lícito ao Deputado, nos têrmos dêste Capítulo
do Regimento, encaminhar a votação de cada parte.
g 59 No cncaminham<.:!nto da votação de emenda destacada,
sõmente poderão falar o primeiro signatário, o Autor do requerimento de destaque e o Relator. Quando houver mais de um
requerimento de destaque, para a mesma emenda. só será assegurada a palavra ao Autor do requerimento apresentado em pri•
meiro lugar.
Seção V -

Do adiamento da votação

Art. 152. O adiamento de votação de qualquer proposição
só pode ser requerida até o início da mesma.

§ 19

O adiamento da votação só poderá ser concedido uma
vez e por prazo préviamente fixado não superior a cinco dias.
§ 2 9 Solicitado, simultâneamente, mais de um adiamento,
a adoção de um requerimento prejudicará os demais.
§ 39 A proposição de natureza urgente, ou em regime de
urgência, não admite adiamento de votação, salvo, por prazo não
excedente de 48 horas, e desde que requerido nos têrmos do § l 9
do art. 135.
CAPÍTULO IV

DA REDAÇÃO FINAL
Art. 153. Ultimada a fase de votação, em discussão única,
em segunda discussão, será o projeto, com as respectivas emendas, se houver. enviado à Comissão de Redação para a redação
final. na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas de redação.
§ 19 Excetuam-se dos disposto neste artigo os projetos de
lei orçamentária e os de sua retificação, os de crédito suplementar,
e sõbre tomada de contas do Presidente da República. enviados,
para redação final. à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira; de fixação das Fôrças Armadas, enviados à Comissão
de Segurança Nacional; de assuntos relativos à economia e
de Códigos, mandados às respectivas Comissões Permanentes
ou Especiais.
§ 2 9 Os projetos de resolução, salvo os de reforma d-0
Regimento Interno e os emendados, independem de redação final
e vão, se aprovados, à promulgação do Presidente da Câmara.
011
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os projetos em regime de prioridade e dentro em dez dias para
os de tramitação ordinária. Dada, porém, a sua extensao e o
número de emendas aprovadas, o Presidente da Câmara poderá
prorrogar o referido prazo até dez dias, e até vinte, ~e se tratar
de projeto de Código. Em regime de urgência, o prazo será de
21 horas prorrogável, excepcionalmente, para 48.
§ 4 9 A redai,;ão final será votada depois de publicada no
Diário do Congresso Nacional e em avulsos.
§ 59 A Câmara poderá, quando a redação final estiver na
Mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição houver sido emendada na sua
discussão final .
~ 69 Será admitida emenda à redação final assinada por
Líder de Partido ou por Deputados em número de cinco, exclusi~
vamente para evitar incorreção de linguagem.
§ ]9 A redação final emendada será sujeita à discussão
depois de publicadas as emendas.
§ 89 Sàmente poderão tomar parte no debate, uma vez
e apenas por dez minutos cada, o Autor de emenda, o Relator e
03 Líderes da Maioria, da Minoria e de Bloco Parlamentm .
§ 99 A votação da redação final terá início pelas emendas.
§ 1O. Quando, aJ)ÓS a aprovação de redação final, se veri~
ficar inexatidão do texto, a Mesa, procederá à respectiva cor~
reção, da qual dará conhecimento ao plenário, e fará a devida
comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado o autógra lo,
ou ao Presidente da República, se o projeto já tiver subido f:I
sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a cor~
reção; ·em caso contrário. caberá decisão do plenário.
§ 11. Quando a inexatidão, lapso ou êrro manifesto do texto
se verificar em autógrafo remetido pelo Senado, a Mesa o devolverá a êste, para corre~;ão, do que dará comunicação ao plenário.
CAPÍTULO V

DA PREFERSNCIA
Art. 154. Denomina-se preferência a primazia na discussão,
ou na votação, de urp.a proposição sôbre outra, ou outra. Os
projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os
em prioridade e êstes sôbre os em tramitação ordinária.
§ 19 Haverá entre os projetos em regime de urgência a
seguinte ordem de pre:ferência :
1 - declaração de guerra e correlatos;
II
estado de sítio e intervenção federal nos Estados;
III
lei orçameptária;
IV
matéria considerada urgente;
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acôrdos internacionais;
fixação da Fôrças Armadas.

§ 29 Entre as proposições em prioridade, as de iniciativa da
Mesa ou de Comissões Permanentes têm preferência sôbre as
demais.
§ 39 O substitutivo de Comissão tem preferência na votação
sõbre o projeto .
§ 49 Na votação de projetos sem substitutivo serão votainicialmente as emendas supressivas depois as substitutivas,
a seguir as modificativas, depois a proposição principal e, finalmente, as aditivas. Esta ordem será respeitada sempre que as
emendas tenham sido apresentadas ao substitutivo, que se1a considerado proposição principal. Na hipótese de rejeição dêste, a
proposição inicial será votada ao final.
da~

§ 59 As subemendas substitutivas têm preferência na votação
sôbre as respectivas emendas.
§ 69 O requerimento de adiamento de discussão, ou de
votação, será votado antes da proposição a que se rderir.
§ 7 9 Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, simultâneamente, o Presidente regulará a preferência pela
maior importância das matérias a que se referirem.
§ 8 9 Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, suic-itos <i votação, o Presidente regulará a preferência
pela ordem de apreseutação.

§ 99 Quando os requerimentos apresentados, na forma do
parágrafo anterior, to,.em idênticos em ~eus fins, serão postos em
discussão conjuntamente e a adoção de um prejudicará os demais.
O mais amplo terá pre terência sôbre o mais restrito.
Art. 155. A ordem de colocação na Ordem do Dia d?.s
prnposições em cada grupo poderá ser alterada por delibernção da
Câmara, mas sem que> haja preferência para proposição em d1~
cussão sôbre a em votação.

§ 19 Quando os requerimentos de preferência excederem de
cinco, o Presidente desde que. a seu critério, entenda que isso pode
tumultuar a ordem dos trabalhos. verificará, por consulta prévia,
se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.
§ 29 Admitid., a modificação. os requerimentos serão considerados um a um, na ordem da sua apresentação.

§ 39 Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prjudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.
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CAPÍTULO VI

DA URGnNCIA
Art. 156. Urgência é a dispensa de ex1ger.cias regimentais,
salvo a referida no parágrafo único, para que determinada proposição, nas condic:ões previstas no art. 117, seja de logo con~
siderada, ;ité sua decisão final.
Parágrafo único. Não se dispensam as seguintes exigências:
I - número legal;
II - distribuição, em avulso, da proposição prnicipal, e, se
houver, das acessórias.
Art. l '17. O requerimento de urgência (art. 117, n.õ XI)
somente poderá ser rnbmetido à deliberação do plenário se fôr
apresentado:
I - pela Mesa, por dois têrços dos seus membros;
II - pelos Líderes da Maioria, da Minoria ou de Bloco
Parlamentar;
Ill - por cinqüenta Deputados;
IV - por Comissão competente para opinar sôbre o mérito
da proposição.
1

Parágrafo único. O requerimento de urgência não tem discussão. mas a sua votação pode ser encaminhada pelo Autor e
dois Deputados, no rrtáximo, que lhe sejam contrários, cada um
pelo prazo improrrogável de cinco minutos. Nos casos dos ns. I
e IV dêste artigo, considera-se Autor o membro da Mesa ou da
Comissão para êsse fim designado pelo respectivo Presidente.
Art. 158. Aprovado requerimento de urgência, entrará a
matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro
lugar na Ordem do Dia.
~ l 9 Se não houver parecer. e a Comissão ou Comissões que.
tiverem de opinar sôbre a matéria não se julgarem habilitadas a
emiti-lo na referida se:sbâo. poderão solicitar. para isso, prazo não
excedente de 48 horas, que lhes será obrigatoriamente concedido
pelo Presidente e comunicado ao plenário.
§ 29 Se forem duas, ou mais as Comissões que devam pronunciar-se, será conjpnto o prazo a que se refere o parágrafo
anterior.

§ 3Q Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na
Ordem do Dia para imediata discussão e votação, com parecer, ou
sem êle. Anunciada <.3 discussão sem parecer de qualquer Com is-.
são, o Presidente de~iignará Relator. que o dará verbalmente, no
decorrer da sessão, ou na sessão seguinte ( art. 80, parágrafo
único).

-
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§ 49 Após falarem quatro oradores encerrar-se-á, autemàticamente, a discussão.
§ 59 Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuidas às Comissões respectivas e mandadas a
imprimir. As Comissões têm o prazo de vinte e quatro horas, a
contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, e nenhuma emenda ou subemenda poderá ser votada sem ser publicada
no Viário do Congresso Nacional. í!:ste parecer pode se1 dado
verbalmente, respeitadas as normas regimentais.
§ 6v O projeto em regime de urgência, a que se não pode
submeter o de tramitação constitucional. ou regimental, especial,
só receberá emendas da Comissão, de Líder da Maioria, da Minoria, ou de Bloco Parlamentar, ou da quarta parte da totalidade
absoluta da Câmara.
Art. 159. Excetuando o disposto no artigo seguinte, não
serão aceitos requerimentos de urgência estando em tramitação
duas matérias sob êste regime.
Art. 160. Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa,
poderão ser considerados urgentes, a requerimento da Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira, ou de Finanças, sujeitos
diretamente à aprovação do plenário, os projetos de créditos previstos no art. 179 e os projetos de leis periódicas.
CAPÍTULO VII

DA PRIORIDADE
Art. 161. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais
para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia
da sessão ordinária segumte, logo após as em regime de urgência.
Art. 162. Sõmente paderá ser admitida a prioridade para
a proposição :
I - numerada;
II - publicada no Diário do Congresso Nacional e em
avulsos;
III - distribuída em avulsos com pareceres sôbre a proposição principal, pelo menos vmte e quatro horas antes.
Art. 163. A prioridade poderá ser determinada:
I - de ofício, pela Mesa;
II - a requerimento:
a) da Comissão específica que houver relatado a proposição. por intermédio do seu Presidente, ou do Relator.
b) do Líder da Maioria, da Minoria, ou de Bloco Parlamentar;
e) do Autor da proposição juntamente com mais trinta
Deputados.
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CAPÍTULO VIII

DA PREJUDICIALIDADE
Art. 165.

Consideram-se- prejudicados :

a) a discussão, ou a votação, de qualquer projeto idêntico
a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão
legislativa;
b) a discussão, ou a votação, de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional pelo plenário de
acôrdo com o parecer da Comissão de Consttiuição e Justiça;
e) a discussão, ou a votação, de proposições anexas quando
a aprovada, ou rejeitada. fôr idêntica, ou de finalidade oposta à
anexada;
d) a proposição com as respectivas emendas. que tiver substitutivo aprovado:
e) a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada,
ou rejeitada;
f) a emenda em sentido absolutamente contrário à de outra,
ou·d,, dispositivo já aprovado:
g) o requerimento com a mesma finalidade do já aprovado.

Título VI
DOS PROJETOS

D~~

LEIS PERlóDICAS E DE CRgDJTO
CAPÍTULO l

DO ORÇAMENTO
Art. 166. O prpjeto de Orçamento Geral da União será
dividido em duas partes - Receita e Despesa.
Parágra ~o único. A despesa será subdividida por Poderes,
e a do Executivo pela Presidência da República, seus órgãos e
Mmistérios.
Art. 167.

Não poderá figurar no projeto dispositivo qu'! :

1 - não indiqi:ie especificamente o total da receita cuja
arrecadação autorize;
II - não corresponda à tributação vigente;
III - consigne despesa para exercício diverso daquele que
a lei reger, salvo se se tratar de verba para o pagamento de
exercícios findos:
IV - tenha carflter de proposição principal;
V - autorize. ou consigne. dotação para função ou cargo.
efetivo, ou não, e serviço, ou repartição, não criados, anteriormente, em lei;

-

67 -

VI - não caiba em geral. direta e precisamente, na lei de
Orçamento;
VII - dê ao produto de impostos, taxas, ou quaisque tributos. criados para fins determinados, aplicação diferente da prevista
n;:1 lei que os criou.
Art. 168. Não será aceita pelo Presidente da Câmara, que
poderá delegar esta atribuição ao Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, emenda que:
1 - crie, ou suprima cargo, ou função, ou lhes modifique a
nomenclatura;
II - aumente ou reduza dotação destinada ao pagamento de
estipêndio ou vantagem de natureza pessoal;
III - seja constituída de várias partes que devam ser redigidas em 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 de um para outro órgão administrativo.
~ 1v O Presidente da Câmara, de ofício, ou em virtude de
reclamação, anunciará ao plenário e fará excluir do projeto qualquer matéria infringente dos artigos 167 e 168.
§ 29 Do ato do Presidente, que fizer eliminar parte do projeto, ou recusar emenda, haverá recurso para o Plenário, ouvida a
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, interposto por
Líder de partido, ou pelo Autor da emenda, respectivamente.
§ 39 Não serão encaminhadas pela Mesa à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira emendas que visem a subvencionar instituições amparadas pela Lei n9 1 . 493, de 13 de Dezembro de 1951. Estas emendas serão apresentadas diretamente à
Comissão, à época própria.
§ 4Q As emendas de autoria de cada Deputado que se referire111. no mesmo Anexo, à mesma verba, consignação e subconsírrnação serão apresentadas diretamente à Comissão, à época própria.
Art. 169. Na elaboração do Orçamento, observar-se-ão as
seguintes normas :
1 - a Câmara aguardará a proposta do Poder Executivo até
findar o segundo mês da sessão legislativa (Constituição, art. 87.
XVI);
II - se a Câmara não receber a proposta, a Comissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira, dentro de quinze dias. prorrogáveis por mais quinze, contados da extinção daquele prazo,
formulará o respectivo projeto;
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das respectivas 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. indepe1;dentemente de leitura. à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, que. em breve parecer. elaborado pelo seu Presidente,
dentro em 48 horas, adotará, apenas para efeito de exame e
emendas posteriores, como projeto seu, a proposta do Poder
Executivo;
V - publicado o parecer. ou o projeto, conforme o caso.
será o mesmo incluído na Ordem do Dia, para recebimento de
emendas durante oito sessões ordinárias consecutivas;
VI - findo o prazo fixado no número anterior, o Pre'iidente da Câmara dentro em cinco dias fará publicar as emend JS
que admitir e as que recusar, classificadas com a cooperação dá
Diretoria do Orçamento da Câmara em dois grupos, por ordem
alfabética dos Estados e do nome parlamentar do Autor. pc.r
serviço, órgão ou Ministério e por verba. consignação e subconsignação:
VII - no dia seguinte à publicação das emendas, o Prec;idente remeterá as admitidas à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. que dará parecer dentro em quinze dias. prorrog.áveis por igual períoc;lo:
VIII - findo o prazo a que se refere o número anterior,
a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. devolverá à
Mesa o Projeto com as emendas e os respectivos pareceres:
IX - emendas e pareceres serão publicados dentro em oito
dias e distribuídos em avulsos:
X - o projeto figurará em Ordem do Dia, com o interstício
obrigatório de quarenta e oito horas. entre o início da distribuiç<io
dos avulsos e o da discussão:
XI - na discussão do Anexo ao projeto do Orçamento cada
Deputado só poderá falar durante trinta minutos improrrogáveis;
XII - se não est:verem ultimadas até 1O de setembro os
pareceres escritos sôbre as emendas. será o projeto, por determinação do Presidente, incluído na Ordem do Dia. dentro de
72 horas, cabendo nesse caso ao Relator, no encaminhamento da
votação, falar sôbre o prpjeto durante dez minutos e durante cinco
sôbre cada emenda:
XIII - far-se-á discussão por partes e anexos, separados ou
em conjunto, conforme chegarem ao plenário'.
XIV - encerrada a discussão. o Presidente da Câmara. iniciará a votação. por grupos, das emendas com parecer favorável.
incluída entre estas as da Comissão. depois as subemendas. finalmente as com parecer contrário. ressalvadas as destacadas. e
finalmente, a parte, ou Anexo do projeto:
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de Orçamento e Fiscalização Financeira, para as redações finais
parciais, podendo ser assim remetidos ao Senado;
XVI - o prazo para a redação final geral do projeto é de
oito dias úteis a contar da remessa à Comissão, da última parte,
ou Anexo, votado;
XVII - é dispensado de redação final o Anexo, ou parte,
cujo texto não haja sido modificado pelo plenário.
Art. 170. A tramitação do projeto, na Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. obedecerá aos seguintes preceitos:
I - o Presidente designará tantos Relatores e Revisores
quanto julgar necessários para as partes e as subdivisões do projeto, podendo também, designar um .Kelator-Geral;
II - nenhum de seus membros poderá falar mais de dez
minutos sôbre emenda, salvo o Relator, que falará por último,
podendo fazê-lo pelo dôbro do prazo;
III - se algum Deputado pretender esclarecer a Comissão
sôbre qualquer emenda de sua autoria, só poderá falar, perante a
mesma, pelo prazo de cinco minutos, prorrogável no dôbro;
IV - não se concederá vista do parecer sôbre o projeto, ou
sôbre emendas;
V - serão reunidas, obrigatõriamente, por ordem numérica,
e terão um só parecer, as emendas que objetivarem o mesmo fim,
em relação à mesma localidade;
VI - nenhuma -emenda de que resulte acréscimo de despesa
poderá ser oferecida, pelos membros da Comissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira, fora da oportunidade aberta a todos os
Deputados em plenário.
Art. 171 . Compete à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Fnanceira, por intermédio do seu Presidente, requerer à Câmara
prorrogação do prazo para apresentação de parecer às emendas.
Parágrafo único. O requerimento poderá ser apresentado
em qualquer momento da sessão, não terá discussão e será imediatamente submetido a votos.
Art 172. As emendas do Senado ao projeto de orçamento:
I - ficam dispensadas de leitura e de publicação, sendc
encaminhadas imediatamente à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, para emitir parecer;
II - poderão ser sujeitas, no plenário, a parecer .,·erba!:
III - serão submetidas a discussão global, por Anexo. per-mitindo-se falar apenas dois oradores a favor e dois contra, pdo
prazo de quinze minutos cada um;
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IV - serão votadas por grupos, se com parecer favorável ou
contrário, segundo o Anexo, ou parte do projeto, a que se referirem.
Art. 173. É facultado a qualquer Deputado, durante a discussJo do Anexo. ou part;~. requerer destaque da emenda ao projeto de Orçamento. inclusive das provenientes do Senado.

§ 19

Cabe ao Presidl'nte despachar os pedidos de destaque
com recurso escrito para o plenário, firmado por 25 Deputados
no niinimo.
§ 2 9 Se o pedido de destaque fôr deferido pelo Presidente
ou concedido pelo plenárin. a emenda será votada separadamente.
Art. 174. Dentro ;.le 30 dias do recebimento, pela Câmara
do projeto de Orçamento, o Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira fará um relatório sôbre a situ.qção econômica e finance:ra do país, sugerindo as providências
le:::J•&lativas reputadas indispensáveis à boa ordem das finanças
púHicas.

§ }9 O relatório se.:-á publicado inclusive em avulsos e figurará para debate, na segunda parte da Ordem do Dia da sessão
segumte.
§ 2~ O debate sôbre o relatório não poderá ir além de duas
sescôe', sendo de trinta 'minutos, improrrogáveis, o prazo concedido
a rada orador inscrito.
§ 3° Idênticos relatórios poderão ser feitos pelos Presidentes
das Comissões de Economia e de Finanças.
CAPÍTULO II

DA TOMADA DE CONTAS
Art. 175. Incumbe à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira opinar sôbre o processo de tomada de contas do Presid::>nte da República, à vista do parecer prévio, ou relatório do
Tribunal de Contas.

§ 1Q Se, decorridos si:ssenta dias da inauguração dos trabalhn'l da Câmara, não houver esta recebido a prestação de contas do
Pref·idente da Repúbliq1 (Constituição, art. 77, § 49), a Comissão de Orçamento e B'iscalização Financeira dará parecer sôbre
o relatório do exercício anterior, apresentado pelo Tribunal de
Contas, e aguardará, para pronunciamento definitivo, a orga·
nização das contas. que deverá ser feita por uma Comissão Especial composta de nove membros (Constituição, art. 59, n9 II) .

9 29 No caso de haver prestação de contas, o Relator designado terá o prazo de sessenta dias para apresentar parecer .
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Se àentro do prazo referido no artigo anterior, o Relator não tiver
ap"esentado o seu parecer, passará a ser contado um prazo de
quinze dias para o Revisor, e, na falta dêste, de mais quinze para
o Presidente da Comissão. Não sendo aceito o voto do Relator,
~erá designado novo Relator que terá o prazo de vinte e cinco
dias para a redação do vencido.
§ 3 9 Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas,
os prazos do parágrafo anterior serão respectivamente, de vinte,
de três e cinco dias, respectivamente.
Art. 176. Logo que chegue à Câmara, em qualquer hora
de sessão, o processo de prestação de contas, a Mesa, independentemente de leitura no Expediente, 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
con!'ignadas na sua escrituração. Em seguida dentro no prazo
máximo de oito dias, ba.lanço e parecer serão distribuídos, em
avulsos, aos Deputados.
§ 1v Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos avulsos, ficará a matéria na Ordem do Dia aguardando
pedidos de informações à Comissão.
~ 2'1 Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas
e os pedidos de informações. dentro de quarenta e oito horas subseqiientes, mandados à public,;ção pelo Presidente, depois de classificados.
§ 39 O Presidente remE:>terá, em seguida, o parecer as emendas e os pedidos de informações à Comissão, que os devolverá,
dentro de quinze dias, acompanhados de seu parecer, com os
esclarecimentos solicitados.
§ 4v Bste parecer será publicado e distribuído em avulsos, no
pi azo máximo de oito dias.
§ 59 Quarenta e oito horas após a publicação, o parecer,
cow as emendas, será incluído novamente na Ordem do Dia. para
discussão única.
§ 6~ A Comissão, poderá, por intermédio do seu Presidente,
requerer ao Presidente da Câmara a prorrogação, por mais dois
dias improrrogáveis, do prazo do art. 39 para a apresentação
de parecer às emendas.
§ 711 Terminada a votação, voltarão os papéis à Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira para a redação final.
§ 8<1 Se não fôr aprovada pelo plenário a prestação de contas, ou parte dessas contas. será todo o processo, ou ;:i parte
referentes às contas impugnadas, remetido à Comissão de Con:-tituição e Justiça, para que, em parecer, que concluirá por projeto
de resolução, indique as providências a serem tomadas pela Câmara.

-

72 -

~ 99 Se a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
concluir propondo a punição dos culpados, a respectiva proposição.
se aprovada pelo plenário, deverá ser enviada à Comissão de
Constituição e Justiça para estabelecer as providências que devam
ser postas em prática.
CAPÍTULO Ili

DOS SUBSíDIOS E AJUDA DE CUSTO
Art. 177.

A Comissão de Finanças formulará :

1 - até o dia 15 de maio da última sessão legislativa da
legislatura o projeto de fixação dos subsídios e ajuda de custo do5
membros do Congresso Nacional da legislatura seguinte;
II - até o dia 15 de julho último da legislatura anterior à
eleição para Presidente e Vice-Presidente da República, o projeto
de fixação de seu subsídio para o período seguinte.
§ 19 Se a Comissão ou qualquer Deputado, não houver apresentado, até as datas fixadas. os projetos referidos neste artigo,
a Mesa incluirá em Ordem do Dia, na sessão seguinte, em forma
de proposição, as disposições respectivas em vigor.
§ 2 9 Os projetos mencionados neste artigo figurarão na
Ordem do Dia dura:µte cinco dias para recebimento de emendas,
as quais serão enviadas à Comissão de Finanças, que, no prazo
de cinco dias, impro:,rrogáve1s, emitirá parecer a respeito.
§ 3 9 Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças. providenciará no sentido de serem postas de acôrdo com o mesmo as
necessárias verbas orçamentárias.
Art. 178. No:.s têrmos do art. 47, § 19 da Constituição, o
subsídio do Deputadp será dividido em duas partes: uma fixa, que
se pagará no decurso do ano em parcelas mensais, insuscetíveis
de descontos, a título de representação e outra variável, calculada
pa1·a cada sessão diária e da qual se deduzirão as faltas de compé:recimento, verificadas nos têrmos dêste Regimento.

§ 19

A parte fixa do subsídio será devida :

1 - a partir do início da legislatura aos Deputados diplomados antes da instalação da primeira sessão legislativa;
II - a partir da expedição do diploma aos Deputados diplomados posteriormente à instalação, ou eleitos durante a legislatura;
III - a partir da posse, aos Suplentes em exercício.
§ 29 O Depu~ado que, tendo comparecido à sessão, deixaI
de votar, a não ser que se tenha declarado impedido, e desde que
a sua ausência concorra para a falta de quorum na votação,
tera a diária descontada.
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§ 39 Considera-se como presente, para os efeitos dêste
artigo, o Deputado que estiver fora da Câmara, a serviço desta,
em Comissão Externa, ou de Inquérito, constituída na torma
regimental. Será considerado a serviço da Câmara, nos têrmos
dê:;ti.> parágrato, o Deputado que, a serviço do mandato que exerce, faltar a quatro sessões no máximo por mês.
§ 49

Não terá direito a subsídio :
o Deputado afastado da Câmara na conformidade dos
arts. 49 e 51 da Constituição, se receber vencimentos do Poder
E"-ecutivo;
II - o que fõr licenciado para tratar de interêsses particulares.
~ 5 9 Será paga ajuda de custo ab Suplente no exercício do
mandato, mas apenas uma vez por sessão legislativa.

1-

CAPÍTULO IV

DOS PROJETOS DE CRÉDITO
Art. 179. Em fins de maio, julho. setembro e outubro, a
Comissão de Finanças organizará projetos distintos, por órgãos
da administração. englobando os créditos especiais até então solicitados pelo Poder Executivo.
§ 19 Qualquer crédito especial 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
fõr. expressamente, solicitada por um ou pela outra, ou recomendada pela Comissão de Finanças.
29 Cada crédito será objeto de artigo distinto, não se
admitindo emenda que autorize outro crédito, não pedido pelo
Pocie1 Executivo. ou. se destinado ao Congresso Nacional. que
não tenha sido solicitado pela Mesa da Câmara ou do Senadc.

*

Art. 180. Os projetos referentes a créditos suplementares,
passado o respectivo exercício, serão remetidos à Mesa, pela Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira para o fim de
serem arquivados.
Art. 181. Não terá tramitação o projeto que vise a abertura de crédito especial para atender a instituição de assistência
já amparada pela Lei n9 1. 493. de 14 de dezembro de 1951.

Título VII
DA EMENDA

À

CONSTITUIÇÃO

Art. 182. Considerar-se-á proposta ià Câmara dos Deputados emenda à Constituição se fôr apresentada pela quarta
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parte. no mínimo, dos seus membros, desde que se não esteja na
vigência de estado de sítio e não proponha a abolição da Federação
ou da República.
§ 19 A emenda à Constituição. proposta à Câmara, na
forma dêste artigo ou a que lhe fôr apresentada por mais de
metade das Assembléias Legislativas, será lida, à hora do Expediente, pub]icada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos
distribuídos a todos os Deputados.
~ 2'1 Dentro das quarenta e oito horas seguintes à leitura
da proposta de emenda à Constituição, será designada Comissão
Especial. à qual a Mesa da Câmara a enviará.
§ 3 9 A Comissão Especial de Emenda à Constituição, dentrn de sessenta dias. a contar da data em que a receber da Mesa.
emitirá parecer que concluirá pela aprovação. ou não, da emenda.
sem qualquer subemenda.
§ 49 Findo o prazo prefixado no parágrafo anterior. será
lido no expediente e publicado no Diário do Congresso Nacional
o parecer da Comissão Especial. A emenda, com o parecer. será
quarenta e oito horas depois de sua publicação distribuída em
avulsos e incluídas em Ordem do Dia.
§ 59 Na discussão da emenda, cada Deputado poderá falar
uma vez, durante uma hora, e não será aceito requerimento de
encerramento. nem a apresentação de proposição acessória. sugerindo modificá-la.
§ 6 9 Encerraqa a discussão será fixada pelo Presidente da
Câmara o dia da votação, com a antecedência de oito dias, de
que será dado aviso teleçrráfico a todos os Deputados.
§ 79 Aceita a emenda pela Câmara, em duas discussões,
com interstíicio de cinco dias, e por maioria absoluta da totalidade
do~' Deputados, -,erá, enviada ao Senado.
~ 8 9 Na sessüo legislativa do ano seguinte, será a emenda,
já aprovada e devolvida. pelo Senado Federal, submetido aos mesmos trâmites dos § § 5 9 e 6 9 e, ultimadr. a sua elaboração. ser?
no\·amente enviada à outra Casa do Congresso Nacional.
§ 99 A emenda à Constituição de iniciativa do Senado Federal terá, na Câq:iara dos Deputados, o mesmo andamento da
originária dela. Aprovada, definitivamente, em última discussão.
ni'io será devolvidor à Câmara iniciadora, à qual se comunicará
es~a aprovação.
§ 1O. Quan~o proposta à aceitação da Câmara, pela primeira vez, ou sempre que, na vez anterior tenha obtido êsse
quantum. a emenda constituicional dela originária sómente poderá ser submetida à votação com a presença' em plenário de mais
de dois têrços dos Deputados.
~ 11.
Sempre que se verificar. em votação de emend:i constitucional. rn_:;;ioria absoluta de votos contrários, estará a emenda
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rejeitada. ainda quando o total dos votos apurados não atinja os
doi~ têrços do número de Deputados.
§ 12. Observar-se-~. disposto nos três parágrafos anteriores
~e se tratar de emenda que no Senado haja conseguido dois terços
dos votos dos Senadores.
§ 13. Se, porém, não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos §§ 1O e 11. ou se não se verificar o quorum ali estabelecido em três sessôes sucessivas, a emenda será votada com
a presença da maioria absoluta dos Deputados.
Ç 14. A votação de emenda à Constituição será, sempre,
nominal.
Art. 183. Qualquer vaga que ocorra em Comissão Especial de emenda à Constituição será preenchida dentro em quarenta e oito horas.

Título VIII
DO REGIMENTO INTERNO
Art. 184. O Regimento lnterno poderá ser modificado, mediante a apresentação de projeto de Resolução que o altere, ou
reforme.
§ l 9 Apresentado e publicado o projeto de reforma, permanecerá na ordem do dia durante o prazo de quatro sessões
ordinárias, para o recebimento de emendas.
§ 29 Depois de publicado o parecer da Mesa e distribuído
em avulsos, o projeto será incluído novamente na Ordem do Dia,
em primeira discussão, que não poderá ser encerrada. mesma por
falta de oradores, antes de transcorridas duas sessões.
§ 39 A segunda discussão durante a qual só se admitirá a
apresentação de emendas, com, pelo menos vinte e cinco assinaturas, não poderá ser encerrada antes de transcorridas duas
sessões.
Art. 185. A Mesa, fará. ao fim de cada sessão legislativa
ordinária. a consolidação de tôdas as alterações introduzidas no
Regimento Interno, que, nesse caso, terá nova edição no interregno parlamentar.
Parágrafo único. O Regimento Interno será editado. num
só volume, com a Constituição Federal. o Regimento Comum e
as leis essenciais à ação legislativa.

Título IX
DA LICENÇA A DEPUTADOS
Art. 186. O Deputado poderá obter licença para :
1
desempenhar missão diplomática de caráter transitório;
II - participar de congressos, conferências e reuniões cul!turais;

-

77-

durante a legislatura, já haja gozado da mesma licença por mais
de 120 dias, à Mesa fica a faculdade de fazer confirmar o laudo
per médicos de sua indicação.
Art. 188. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da Presidência.

Título X
DA PERDA DE MANDATO
Art. 189.

1-

O Deputado perderá o mandato por :

infração do art. 48, ns. 1 e II, da Constituição;

II - falta, sem licença, às sessões, por mais de seis meses
consecutivos;
III - não prestar compromisso dentro em seis meses, contados da inauguração da sessão legislativa, ou, se eleito durante
ei:.ta, contados da sua diplomação, ou, se suplente convocado, da
data da sua convocação;
IV - procedimento incompatível com o decôro parlamentar.
Art. 190. A perda de mandato de Deputado nos casos
previstos nos números 1. II e III do artigo anterior dar-se-á, nos
têrmos do § J 9 do artigo 48 da Constituição, por provocação de qualquer Deputado, ou mediante representação documentada de Partido Político, Óu do Procurador Geral da República.

§ 19 Recebida pela Mesa a representação será a mesma
enviada à Comissão de Constituição e Justiça para instauração
do respectivo processo.
§ 2 9 A Comissão de Constituição e Justiça adotará as normas prescritas para as Comissões de Inquérito na realização do
processo previsto no parágrafo anterior, assegurada ampla defesa
ao acusado.
§ 39 A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que
concluir pela procedência da representação, formulará projeto de
resolução nesse sentido.
§ 4 9 Quando à Comissão de Constituição e Justiça parecei,
preliminarmente, desnecessária a instauração de processo sôbre
perda de mandato, proporá, desde logo, à Câmara, o arquivamento da respectiva representação.
Art . 191 . O processo de perda de mandado de Deputado
por procedimento incompatível com o decôro parlamentar seirã
instaurado por iniciativa da Mesa, ou mediante representação
fundamentada, subscrita por Líder de Partido ou cinqüenta Deputados.
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§ 1Q Tomada a iniciativa, ou recebida a representação,
se1f1 nomeada pelo Presidente, uma Comissão Especial de cinco
membros, que se incumbirá do processo, e apresentará afinal o
seu parecer à Câmara.
§ 2 9 Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Especial prevista no parágrafo anterior as normas estabelecidas, de referéncia à Comissão de Constituição e Justiça, nos §§ 29, 39 e 49
do artigo anterior.
§ 3 9 O parecer da Comissão Especial será discutido e
votado em sessão secreta, salvo se o contrário fôr deliberado pela
Cfm1ara.
Art. 192. Nos casos previstos nos ns. 1, II e III do art. 189
a perda de mandato será declarada pela Câmara com o quorum
pr<.>visto no art. 42 da Constituição. No caso do nà IV se-lo-á
pelo veto de dois têrços dos membros da Câmara, na conformidade
d·_i que dispõe o § 29 do art. 48 da Constituição.

Título XI
DO COMPARECIMENTO DE MINISTROS DE ESTADO
Art. 193. A convocação de Ministro de Estado resolvida
pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, ser-lhe-á .:omunicada, observada~ as exigências regimentais, mediante ofício
do 19 Secretário, con,r1 a indicação das informações pretendidas,
para que escolha, deptro do prazo que não pode ser superior a
vmte dias, salvo deliberação do plenário, o dia e a hora da sessão em que deva comparecer.
Parágrafo único. Convocado Ministro de Estado, deverá o
Deputado, até cinco dias antes do comparecimento, apresentar
quesitos sôbre a matéria da convocação, sem prejuízo do previsto
no§ 29 do art. 197.
Art. 194. Quando um Ministro de Estado desejar comparecer à Câmara ou a qualquer de suas Comissões para prestar
esclarecimentos, ou solicitar providências legislativas, consoante
o disposto no art. 55 da Constituição, serão designados, por uma
ou por outra, o dia e: a hora do comparecimento.
Parágrafo único. O l 9 Secretário comunicará ao Ministro,
em ofício, o dia e hora designados.
Art. 195. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a
direção do seu Presidente, tôda vez que perante ela comparecer
Ministro convocado.
Art. 196. O Ministro de Estado que comparecer perante
a Câmara terá assento na primeira bancada, até o momento de
ocupar a tribuna.
Parágrafo único. No caso de comparecimento perante Com1s~ão, ocupará o Ministro o lugar à direita do Presidente.
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Art. 197. Ê lícito ao Ministro convocado enviar à Câmara na véspera do seu comparecimento uma exposição a respe.ito dos itens que lhe foram formulados.
§ 19 O Ministro convocado, ao iniciar o debate, não poderá
faia1 por mais de uma hora, prorrogável por mais meia pelo
plenário, por proposta da Mesa.
§ 29 E' lícito ao Deputado, autor do requerimento de convocação, após a resposta do Ministro à sua interpelação, manifestar.
durante quinze minutos, sua concordância, ou discordância com as
respostas dadas.
§ 3 9 Encerrada a exposição do Ministro, poderão ser-lhe
formuladas perguntas esclarecedoras pelos Deputados, não podendo
cada um exceder de quinze minutos, exceto o Autor do requerimento que terá o prazo de meia hora.
§ 49 O Deputado que deseje formular as perguntas previstas
no parágrafo anterior deverá se inscrever em livro próprio até a
sessão da véspera do comparecimento.
§ 59 O Ministro terá o mesmo tempo do Deputado para o
esclarecimento que lhe fõr solicitado, sendo-lhe lícito não responder, com a declaração de que o faz por não ter o pedido pertinência
com a matéria da convocação.
§ 6 9 Ao se iniciarem os debates, o Presidente da Câmara
consultará o Ministro se vai aceitar apartes, não os permitindo
caso negativa a resposta.

Título XII
D \ CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
Art. 198. Sempre que o têrço da Câmara dos Deputados
comunicar ao seu Presidente haver resolvido convocar em sessão
extraordinária o Congresso Nacional, na conformidade do artigo
39, parágrafo único, da Constituição, esta resolução será transmitida ao Presidente do Senado para as providências necessárias,
nos têrmos do Regimento Comum.

Título XIII

DA POLíCIA DA CÂMARA
Art. 199. O policiamento do edifício da Câmara e de suas
dependências externas compete, privativamente, à Mesa, sob a
suprema direção do Presidente, sem intervenção de qualquer outro
Poder.
Parágrafo único. ~ste serviço será feito, ordínàriamente,
com a polícia privativa da Câmara dos Deputados, quando fôr
criada, e, se necessário, ou na falta dela, por fôrça pública e
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agentes da polícia comum, requisitados ao Executivo, postos à
inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoa que
ela designar.
Art. 200. 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.
§ 19 Haverá tribunas reservadas para senhoras, Vereadores
do Distrito Federal. ex-Deputados, ex-Senadores, membros do
corpo diplomático e. também. para os representantes da imprensa
diária, das agências telegráficas e da rádiodifusão, previamente
autorizados pela Mesa, para o exercício de sua profissão, junto
à Câmara.
§ 29 No recinto da Câmara, durante as sessões, só serão
admitidos os Deputados e Senadores da própria legislatura, os
funcionários da Secretaria, em serviço no plenário, e, na respectiva
bancada, representantes de órgãos de publicidade, devidamente
autorizados.
§ 2 9 Os espectadores que perturbarem a sessão serão compelidos a sair, imediatamente, do edifício da Câmara.
Art. 201. Se algum Deputado cometer, dentro do edifício
da Câmara. qualquer excesso, que deva ter repressão, a Mesa
conhecerá do fato e, abrirá inquérito, expondo-o à Câmara, que
deliberará a respeito em sessão secreta.
Art. 202. Quando. no edifício da Câmara, se cometer
algum delito. realizar-se-á a prisão do criminoso. seguida de inquérito, instaurado e presidido pelo diretor do Serviço de Segurança. ou por um dos membros da Mesa, designado pelo Presidente.
§ 19 Serão observados, no inquérito, as leis de processo
·e os regulamentos policiais do Distrito Federal. no que lhe forem
.2.plicáveis.
§ 2 9 Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da
:Secretaria designado pelo Presidente.
§ 3 9 O inquér.ito terá rápido andamento e será enviado.
com o delinqüente. à autoridade judiciária.

Título XIV
DOS

SE~VIÇOS

ADMINISTRATIVOS

Art. 203. Os Serviços Administrativos da
se-ão pelo respectivo Regulamento, expedido pela
§ 19 Nenhuma proposição que modifique os
nisttativos da Câmara poderá ser submetida à
plenário sem parecer da Mesa.

Câmara regerMesa.
Serviços Admideliberação do
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§ 29 As despesas realizadas pela Câmara · por conta de
dotações orçamentárias e de créditos especiais estão sujeitas a
p1estação anual de contas.
§ 39 Até 1O de março de cada ano, a Mesa apresentará
as contas das despesas realizadas no ano anterior, as quais serão,
po[•teriormente, submetidas à deliberação do plenário.
Título XV
DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS
Art. 204. A Mesa da Câmara providenciará, oportunamente, sôbre a im·talação de aparelhagem destinada a votação
por processo mecânico, mediante concorrência pública.
Parágrafo único. Adquirida essa aparelhagem, a Mesa elaborará projeto de resolução, que modifique, como convier, as disposições regimentais referentes à votação.
Art. 205. Sste Regimento será promulgado pela Mesa da
Câmara, entrando em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados. em 1 de julho de 1955
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ATO único de votação para todos os
cargos da Mesa - Art. 7. 0 , III.
ATRIBUIÇAO da Comissão de Finanças sôbre subs:dios e ajuda de
custo - Art. 177.
ATRIBUIÇAO de advertir ao orador
de que terminou o tempo de que
dispõe - Art. 19, I, q.
ATRIBUIÇAO de anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados presentes - Art. 19, 1, s.

92 AUTORIZAÇAO ao Govêrno para a
remessa de fôrças para o exterior,
projeto urgente - Art. 11'7, I.
AUTORIZüÇAO ao Govêrno para declarar guerra, projeto urgente Art. 117, I.
AUTORIZAÇAO ao Govêrno para jazer a paz, projeto urgente - Artigo 117, I.

AVULSO das proposições principal e
acessória é indispensável para urgência
Art.
15·6, parágrafo
único, II.
AVULSO de redação final 153, § 4. 0 •

AVULSOS dos projetos publicados
com pareceres, distribuição - 1.\rtigo 121.

AUTORIZl.\ÇAO da Câmara para irradiação ou gravação de debates
- Art. 21.
AUTORIZAÇAO da Câmara para nomear Comissão Externa - Art. 19,
III, a.

Art~go

B
BACIA do São Francisco, Comissão
Especial - Art. 30, IV, c.

AUTORIZAÇAO de despeza para Comissão de Inquérito
Art. 20,

BALANÇO e pareceres relativas às
contas do Presidente da República,
distribuição em avulsos - Art. 176.

1.\UTORIZAÇAO de despezas até CrS
20>1>.030,00 - Art. 16, IX.

BALANÇO geral das contas da União
em prestação de contas 1.\rtigo 176.

AUTORIZAÇAO de despesas até CrS
50.00(),00 - Art. 21, III.

BANiCADA da
200, § 2. 0 •

§

3.º.

AUTORIZAÇAO de obras no Palácio
Tiradentes - Art. 16, X.
AUTORIZl.\ÇA:O do Presidente para
falar da bancada - 'Art. •69, IV.
AUTORIZAÇAO
indi'spensável
da
Câmara para irradiação
ou gravacão de debates das Comissões Art. 46.
AUTORIZAÇAO, ou r1ão, de formação da culpa de Deputado, votação
por escrutínio secreto - Art. 146,
§ 1.º, I.
àUTORIZAÇAO para admissão no
recinto de representantes de órgão
de publicidade - Art. 200, § 2. 0 •
AUTORIZAÇAO
Art. 16, IX.

para

despesas

imprensa -

BANGADAS, os que nelas podem permanecer - Art. 69-, I.
If.\NICOS, regime -

AUTORIZ#.\ÇAO
parirz
retirada de
proposição de comissão - Art. 89,
parágrafo único.
AVISO aos Deputados de votação de
emenda à Constituição Artigo
182, § 6.0 •

Art. 28, § 3. 0

•

BE'!l."EFICIARIOS do serviço público
da União - Art. 28, § 11.
BLOCO parlamentar -

Art. 10.

BLOCO parlamentar, sem Líder
Art. 10, § 1.º.
BOA ordem
sugestões -

das finanças públicas,
Art. 174.

BOLETIM com resultado de eleição
Art. 7.0 , X.
BRASILEIROS no exterior go 28, § 2. 0 •

-

AUTORIZAÇÃO para falar da bancada - Art. 19, I, q.

Artigo

Arti-

e
ü.\ÇA e pesca -

Art. 28, § 3. 0 •

CADEIRA da secretaria não
ficar vaga - Art. 15, § 2.0 •

pode

CALAMIDADE pública e funciona.
mento da Câmara - Art. 1.º, :parágrafo único.

AVOCAÇAO de tr.1'ltéria por Presidente de comissão - Art. 53, VI.

CA!.;.\MIDADE pública e medidas financeiras ou legais, projeto urgente
- Art. 117, V.

AVOOA:ÇAO de proposição pelo Presidente de Comissão para relatá-la
- Art. 39, § 3. 0 •

CALAMIDADE
pública reconhecida
pelo plenário e projeto urgente Art. 1'17, )G.

-
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CALCULO de subsídio por sessão diária - Art. 178.
CAMARi.\,
a 87.

das sessões

-

Arts.

6•J

·CAMARA dos Deputados - Art. 1. 0 •
OAMARA dos Deputados, admissão
ao recinto - Art. 200., § 2. 0 •

CÉDULA inválida -

Art. 7. 0 , IX.

CÉDULA para votação em escrutínio
secreto - Art. 146.
CÉDUIHS e sua separação pelos cargos a preencher - Art. 7. 0 , VI.
CÉDULAS para eleição da Mesa Art. 7. 0 , lII.

CAMARI.\ dos Deputados, convocação
extraordinária do Congresso Nacional - Art. 198.

CESSAÇÃO de apanhamento de discurso - Art. 69, IX.

OAMARA dos Deputados, policia Art. 199 a 202.

CESSAÇÃO de substituição interina
em comissão - Art. 5'6, § 2.º.

GAMARA
dos Deputados, presença
de Ministro de Estado por êle solicitada - Art. 194.

CESSÃO do Deputado inscrito para
explicação pessoal ao anteriormente inscrito - Art. 77, § 2. 0 •

CAl\í:l.\RA dos Deputados, redação final dos projetos sôbre assuntos de
sua economia interna - Art. 153,
~ 1.º.

ClEU.MADA de Deputados em voz
alta para votação nominal - Artig·o 141.

CAMARA dos Deputados, sua função
legislativa - Art. 94.
O.AMARA
dos Deputado3 terá que
convocar sessão extraordinária do
Congresso Nacional - Art. 198.
'CAMABH reunida em Comissão Geral no comparecimento de Ministro
de Estado - Art. 195.
CAMBIO -

Art. 28, § 3. 0 .

CANDIDATOS diplomados e em primeira reunião - Art. 2. 0 •
CAPITAL, relação ce11:, o trabalho
fArt. 28, § 6. 0 •
CAPÍTULOS, votação um a um
Art. 148.
CARATER transitório de missão diplomática desempenhável por Deputado - Art. 186, I.
CARGOS
a preencher e separação
das cédulas respectivas Art'g-0

7. 0 , VI.
CARGOS da Mesa são votados todos
em ato único - Art. 7. 0 , III.
CA.SOS de licença para o Deputado
- Art. 186.
CASOS constitucionais de
votação
secreta - Art. 146, § 1.º.
CATEGORIAS dos projetos de lei L\rt. 95, § 1. 0 •
CÉDULA com mais
Art. 7. 0 , IX.

de

um nome -

CÉDULA impressa ou datilografada
para votação - Art. 146.

CHAMADA de Deputados rara eleição da Mesa - Art. 7. 0 , II.
CHAMADA em verificação de votaç.ão - 1.\rt. 140, ~ 4. 0 •
CHAMADA ou verificaçdo da votaçáo_. como é feita - Art. 140, § 5. 0
CHAlVLADA ou verificaçao da votação, retificação à respusta do Deputado - Art. 141, § 2.".
CB.\MADA para o compromisso de
Deputados - Art. 3. 0 , § 1.º.
CHAMADA pelo processo da vo:ação
nominal - Art. 140, § 5. 0 •

CHEFE de Estado, falecimento -Art. 66, .parágrafo único.
CHEFE de poder, fo.i<',
tigo 86, II.

~.

"11lO -

CHEFE de poder, recep.;àJ -go 88, parágrafo único.

ArArti-

CHEOADA à Cámara do processo de
prestação de contas do Presidente
da República - Art. 176.
CHEGADA às comissões da matéria
a elas distribuídas, prazo - Art. 47,
~ 1.º.
CIDADÃOS brasileiros no exterior Art. 28, § 2. 0 •
às autoridades s11,periores
OI1l:NCIA
de não terem sido atendidos pedidos reiterados de informações Art. 19, VI, c.
CI1l:NCIJ.\ prévia à Câmara de Deputado para afastar-se do Território
Nacional - Art. 188.

-94 CIENTIFIGAÇAO ao
plenário da
coincidência do número de sobrecartas com o dos votantes Artigo 7. 0 , VI.

COMLSSAO competente para requerer urgência Art. 157, IV.

CINQtJF:NTENARIO ou centenário
de entidade de direito privado, reauerimento de manifestação - Artigo 104, II.
das
emendas ao
orçamento - Artigo

CLAP.~'HFICACAO

r;rojetn
169, VI.

dé

COMISSAO, conhecimento da matéria recebida - Art. 53, V.
COMISSAO cuja audiência sôbre dete-rminada
questão foi
admitida,
seu pronunciamento
Artigo 49,
~ 2.º.

CLASSIFIO.\QÃO de emendas ao parecer sôbre as contas do Presidente
da República - Art. 176, § 2. 0 •
CôDIGO do Processo Criminal e comis.~ão de Inquérito -- Artig;o 45,
§§ 3. 0 e 7. 0 .
CôDIGO, redaçfín final
-Art. 153, § 1.0 .

do

projeto

do número de sobreca.rtris r.om o de votantes - Ar0
tig·o 7. , VI.

COINCID~NCIA

COLA.BO'RACÃO de Mini.otrri de T?stado solicitada por comissão - iArtigo 41.
COLECIONAMENTO
dP
nareceres
nas comissões - Art. 58, § 1.º, V.
COLHEITAS, seouro -

Art. 2'8, § 3.º.

COI.OCA CÃO das cédulas de eleicão
em oaNnete indevassá.vel Artil!O 7. 0 , IV.

COMISSÃO de Constituicão e Justiça, audiência - Art. 47, § 3.º.
COMISSÃO de Constituição e Justiça, competência Art. 28, § 1. 0 •
COMISSÃO de Constituirão e Justiça, divisão em turmas .:_ •.\rt. 3·5.
COMISSÃO de Constituicão e Justiça e audiência sôbre proposicão anti-constitucional ou anti-regimental - Art. 83·, § 4. 0 •
COMISSÃO de Constituição e Justica, parecer privativo sôbre constitucionalidade - Art. 50, I.
COMISSÃO
de Diplomacia, compe-·
tência - Art. 28, § 2. 0 '.
COMISSÃO de Economia, audiência
-<ôbre requerimento
Art. 102,
§ 1.º.
001\i'l:ISSÃO de Economia, competência Art. 28, § 3. 0 •

COT,<'CACÃO da mathia na Ordem
dn Dia - Art. 79, § l.º.

C0MJSSAO de Econc..r.'a, divisão em
turmas - Art. 36.

COLOO\CÃO r'l.e sobrecarta na urna_
-- Art. 7. 0 • IV.

COl\HSSÃO
de Economia,
1iarecer
verbal de relator - Art. 102, § 8.º.

COLO(;ACÃO nn Ordem do Dia de
proposicão urgente -- Art. 158.

COMISSAO de Economia, relatório
de sen presidente .<ôbre as finanças
públicas - Art. 174, § 3.º.

(;OJVIErv'IOR./I CôES -

Art. RO, IV.

COMF.NTARIO
à
questão de ordem -

d<'ósãn
11ôbre
Art. 83, § 5.º.

COMRNTARIO da tri'buna como declara.cão de voto é vedado - Artigo 13'7, § 8.0 •
COMÉRCIO -

Art. !!8, § 3.0 .

COMÉRCIO aqr'cola -- >.\rt. 28, § 3. 0 •
COMISSAO, alteracãq da ordem reoimental dos trabalhos - Art. 31'/,
§ 1~.
'
OOMI.SSAO, CCfJ:t)Jetência
dente - Art. 53.

do

Presi-

COMISSAO compete-nte para apresentar substitutivo -- Art. 39, § 6. 0 •

COMI.SSAO de Educação e C11.ltura.
competência - •.\rt. 28, § 4.º.
OOMISSAO de Finanças, audiência Art. 47, § 3. 0 •
COMISSÃO de Financas, competência - Art. 28, § 5.o.'
COMISSAO de Finanças, divisão em
turmas - Art. 36.
OOMISSAO
de
privativo sôbre
50, II.

Finanças, parecer
despesa - Artigo

OOMISSAO de Finanças, relatório
de seu Presidente sôbre as finanças
públicas - Art. 134, § 3.0 •

-
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COMISSÃO de Inquérito, audiência
de indiciados, inquirição de testemunhas, requisição de informações
e doc1.P:,mtos, transporte aos lugares onde se fizer mister, convocação de Ministro e depom1ento de
autoridades - Art. 45, § 2.º.

COMISSÃO de Orçamento e Fiscalização Financeira, competência -

Art. 28,

-

grafos 3.º e 7. 0 •

COMISSÃO de Inquérito, fatos diversos objeto de
investigação Art. 45, § 8. 0 •
COMISSÃO
de Inquérito, indicação
de objetivos - Art. 30, § 3. 0 •
COMISSAO de Inquérito, indicação
de provas - Art. 45, § 1.º.
COMISSÃO de Inquérito, intimação
de indiciados e testemunhas - Artigo 45, § 3.°.
COMISSÕES de Inquérito, legislação
especial - Art. 4'5.
COMISSÃO de Inquérito, não comparecimento de testemunhas - Artigo 45, § 3.0 .
COMISSÃO de Inquérito, número de
membros - 1.\rt. 31, § 3. 0 •
COMISSÃO de Inquérito, processo e
julgamento de culpados Artigo

45,

§

6. 0 •

COMISSÃO de Inquérito, projeto de
resolução - Art. 45, § 3. 0 •
COMISSÃO de Inquérito, remessa de
relatório ao juízo criminal Ar-

tigo 45,

§

6. 0 •

COMISSÃO de Inquérito, relatório -

Art. 45, § 5. 0 •

COMISSÃO de Inquérito, responsabilidades apuradas - Art. 4::>, § 6. 0 •

1Art. 36.

COMISSÃO de Orçamento e Fiscalizacão Financeira elaboru a redação final dos projetos de lei orçamentária; ou de sua retificação, de
crédito suplementar e de tomada de
contas do Presidente da República
- Art. 153, § 1. 0 .

COMISSÃO de Inquérito, autorização para despesas - Art. 31, li 3. 0 •

COMISSÕES de Inquérito e Código
do Processo penal - Art. 45, pará-

7. 0 •

COMISSÃO de areamento e Fiscalização Financeira,' divisão de turmas

COMISSÃO
de Inquérito, arquivamento de relatório - Art. 19, II, b.

COMISSÃO de Inquérito, despesas 1.\rt. 31, § 3. 0 •

§

COMISSÃO de Orçmnento e Organização Financeira, prazo para a organização do projeto de orçamento
- >.\rt. 169, III.
COMISSÃO de areamento e Fiscalização FinancPirá remete à Mesa
para arquit'c11·,·nto os projetos de
crédito suplementar para exercício
findo - Art. 180.
COMISSÃO de areamento e Fiscalização Financeira,- remessa de emendas ao projeto de orçamento - Artigo 169, V.
COMISSÃO de areamento e Fiscalizacão Financeira,· tomada de contas

-'Art. 175.

COMISSÃO de Orçamento e Fiscalização Financeira,
tramitação de
projeto de orçamento - Art. 170.
COMISSÃO de Redação, compett:ncia
- Art. 28, § 8. 0 .
COMISSÃO de Redação elabora, em
regra, a redação final das proposições - Art. 153'.
COMISSÃO de Redação pode apresentar emendas de redacão ao elaborar a final - Art. 153.

de Saúde, competência
Art. 28, § 9. 0 •

COMISSÃO

-

COMISSÃO de Serviço Pú/Jlico, competência - Art. 28, § 11.
COMISSÃO de Segurança Nacional,
competência - Art. 28, § 10.

COMISSÃO de Inquérito, sindicâncias e diligências - .Art. 45, § 4. 0 •

COMISSÃO de Segurança Nacional
elabora a redação final do projeto
de fixação das fôrças armadas Art. 153, § 1. 0 •

COMI.S-SÃO, dela nàu pucte n sair oJ
processos em reg:i1:,3 de urgência -

COMISSÃO, designação de relatores
e revisores - Art. 53, VI.

COMJSSAO
de
Legislação social,
competência - Art. 28, § 6. 0 •

COMISSÃO de Transporte, Comunicações e Obras Públicas, competência - Art. 28. § 12.

Art. 39, § 15.

96 COMISSAO e membro àa Mesa 1Art. 15, § 4. 0 •

COMISSÃO, interrupção de orador ~
Art. 53, IX.

COMiiSSAO, emenda nela oferecida
- Art. 42.

COMISSÃO, leitura de
Art. 39, § 8.0 •

COMISSAO, empate -

Art. 53,

§ 2. 0

•

COMISSAO especial da Bacia do São
Francisco - Art. 30, IV, c.
COMISSAO especial da faixa de fronteiras - Art. 28, § 10.
COMISSAO especail de Código Art. 30, IV.
COMISSAO especial de emenda à
Constituição, nrcenc!i it1:.ento de vaga - Art. 183.
COMISSAO especial de emenda à
Constituição, redação final - Artigo 153, § l.º.
COMISSAO especial de Valorização
Econômica da Amazônia Artigo
30, IV, b.
COMISSAO especial do Polígono da
Sêca - 1Art. 30, IV, a.
COMISSÃO especial, nomeação - Artigo 19, I, p.
OOMISSAO especial para conhecer
de procedimento inco'mpativel com
o decôro parlamentar, normas para
os seus trabalhos - .P.,rt. 191, § 2.0 •
COMISSAO especial para o processo
sôbre
procedimento incompatível
com o decôro parlamentar - Artigo 191, § 1.0 •
COMISSAO especial para organizações das contas do Presidente da
República - Art. 1'7ii, § l.º.
COMISSAO externa de iniciativa de
Deputado - Art. 32.

-

parecer

COMISSAO, a leitura e discussão e
votacão de ata
Arts. 37, ! e
53, rV.

COMISSÃO, leitura do expediente Art. 37, II.
COMISSÃO Mista constituída a convite do senado - 1Art. 33.
COMISSAO Mista, criação de iniciativa da Mesa - Art. 33.
COMISSÃO Mista para modificar o
Regimento da Câmara - Art. 33,

parágrafo único.

COMISSAO mista, requerimento
constituição - Art. 103, XV.

de

COMISSAO não pode manifestar-se
- Art. 50.
COMISSA:O, parecer sôbre atribuição específica - Art. ,50, III.
COMISSÃO, perda de lugar go 53, XIX.

Arti-

COMISS.AO Permanente de Constituição e Justiça - Art. 24, I.
COMISSÃO Permanente
macia - Art. 24, II.

de

Diplo-

COMISSÃO permanente de Economia
- 1Art. 24, III.
COMISSAO Permanente de Educação e Cultura - Art. 24, IV.
COMISSÃO Permanente de Finanças
- Art. 24, V.

OOMISSAO externa de iniciativa do
Presidente - Art. 3~.

COMISSÃO Permanente de Legislação Social - Art. 24, VI.

COMISSÃO
externa, nomear.ão
Art. 19, m, a.
OOMISSAO externa, ni,lmero de 11 ;1T;. , .•
bros - Art. 32.
COMISSAO externa para o exterior
do pais - 1Art. 32, .parágrafo único.
OOMISSAO externa, requerimento Art. 103, I.
COMISSÃO externa, sem onus para
a Câmara Art. 32, parágrafo

COMISSA:O Permanente de Orçamento e Fiscalização Financeira Art. 24, VII.
COMISSÃO
Permanente de Orçamento e Fiscalização Financeira Art. 24, VII.
COMISSAO Permanente de Redação
- Art. 24, VIII.
COMISSAO Permanente de Saúde Art. 24., IX.

COMISSÃO Geral - Art. 61.
COMISSÃO Geral da Câmara semrpre que compareça Ministro de Estado - Art. 195.

COMISSAO Pe1•1:.rinente de Segurança Nacional - Art. 24, X.
COMISSAO Permanente de Serviço
Público - lArt. 24, XI.

único.

97 COMISSAO Permanente de Transportes, Comunicações e Obras Públicas - Art. 24, XII.

COMISSÕES, colecionamento dos pareceres - Art. 58, § 1.º, V.

Art. 22.

COMISSÕES, como são -

COMISSAO
Permanente, prioridade para proposição de sutt iniciativa - Art. 154, § 2. 0 •

COMISSÕES, composição e atribuições provisórias - Art. 204.
•

COMISSÃO pode sugerir que outra
estude determinado ponto de qualquer questão - Art. 42.

COMISSõES, constituição proporcional à representação dos partidos .\rt. 22, parágrafo único.

COMISSAO, proposzçoes pendentes
de parecer - Art. 53,, XVIII.

COMISSÕES, contagem de votos sôbre parecer - Art. 39, § 16.

COMISSAO, proposições que nela tiveram andamento na sessão legis·
lativa - Art. 53, XVIII.

COMISSÕES, convocação pelo Presidente da Câmara - Art. 52.

COMISS.&O que recebe Ministro de
Estado a pedido dêle - Art. 194.
COMISSAO, questão de ordem e recurso da decisão para o Presidente
da Câmara - Art. 43.
COMISSÃO que tiver de apresentar
parecer - Art. 112, § 1. 0 •
COMISSÃO, relações com a Mesa,
outras comissões e líderes - 1Artigo
53, XV.

COMISSÕES, criação -

Art. 96, V.
Ar-

COMISSõES, da distribuição tigos 47 a 51.

Arti-

COMISSõES, da presidência -

gos 52 a 55.

Art. 57.

COMISSÕES, das vagas COMISSõES, declaração
- Art. 35, § 3. 0 , I.

de

guerra

COMISSÕES de Inquérito, fato determinado dá origem à sua formação - Art 31.

GOMISSAO, requerimento de anexação de matérias análogas Artigo 112, § 5. 0 •

COMISSÕES de Inquérito 29, H.

COMISSAO, resolução de questão de
ordem - Art. 53, XVII.

COMISSÕES de Inquérito, amplitude de ação - Art. 3'1.

COMISSÃO, vista conjunta go 39, § 15.

Arti-

COMISSÃO, sinopse das proposições
- Art. 58, § 1.0 , II.
COMISSÃO, votação COMISSÃO, veto
Art. 53, § 1. 0 •

Art. 53, X.

do presidente -

COMISSÃO, voto em separado do re··
lator - Art. 39, § 14.
COMISSÃO, voto favorável - Artigo
39, § 16, I.
COMISSÕES - 1Arts. 22 a 59.
OOMISSõES, acôrdo sôbre a paz
Art. 35, § 3.0 , I.
COMISSÕES, arquivamento - Artigo
39, § 7. 0 •
COMISSÕES,
assistência
das reuniões secretas - Art. 35, § 5. 0 •
COMISSÕES, ata das reuniões - Artigo 58.
COMISSÕES,
a três 1W máximo a
distribuição de uma proposição Art. 49.

COMISSÕES de Inquérito,
sões - Art. 96, IV.

:Artigo

conclu-

COMISSÕES, dias e horas de reuniões
- Art. 34.
COMISSÕES,

-

Art. 52,

direção
1.0 •

§

dos

trabalhos

COMISSÕES, direção e votação simultânea de matéria urgente ou
mais de urna - Art.. 37, § 3,, 0 •
COMISSÕES, dispensa de leitura
Art~

37, ~§ 2. 0 •

COMISSÕES,
Art. 22.

diS'[JOSições

gerais

COMISSÕES, distribuição de matéria - Art. 47.
COMISSÕES,
L\rt. 56.

dos impedimentos -

COMISSõES, dos trabalhos gos 36 a 46.

Arti-

OOMISSõES e atribuições do presidente - Art. 19, III.
COMISSÕES, eleição de Presidentes
e Vice-Presidentes - Art. 52.

98 COMISSÕES Especiais COMISSÕES
- Art. 30.

Art. 29, I.

Especiais, constituição

COMISSÕES Especiais, número de
membros
Art. 30, parágrafo

único.

COMISSÕES Especiais para emenda
constitucional - Art. 30, I.
COMLSSõES Especiais para emenda
do Senado - Art. 30, II.
IOOMISSõES Especiais para perda
de mandato de Deputados - 1Artigo
30, III.
OOMISSõES Externas -

Art. 29, III.

COMISSÕES externas, composiçcí.o Art. 32.

COMISSÕES,
pareceres assentados
em reuniões secretas Art. 35,
§

6.º.

COMISSõES, passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional

-

Art. 35,

§

3. 0 , III.

COMISSÕES, perda de lugar go 57, III.

Arti-

COMISSÕES, perda de mandato Art. 35,
3.0 , IV.
COMISEõE3 Permanentes 11.rtigo 22, I.

*

COMI·SSõI'í.3 Perrna,nentes,
tência - Art. 28.

compe-

COMISSÕES Permanente e sua cnmpetência - 1Arts. 23 a 28.

COMISSÕES externas e representações da Câmara - Art. 32.

COMISSÕES permanentes, indicação
dos nomes de seus membros - Artigo 26.

COMISSÕES externas, nomeação
Art. 32.

CIOMIE'l3õES Permanentes,
de membros - Art. 25.

COMISSÕES externas, seus fins
Art. 32.

COMISSÕES
Permanentes, quantos
são - Art. 24.

COMISSÕES externas, sua àestinaçdo
- Art. 32.

COMISSÕES Permanentes, regras e
condições específicas por elas estabelecidas - Art. 37, § 4. 0 •

COMISSÕES,
informações sôbre as
proposições nela em andamento dependem de autorizaçcio do seu Presidente - Art. 43 .
COMISSÕES, interrupçl'io de reunião
- Art. 34, § 4. 0 •
COMISSÕES, irradiação da gravação
de debates - Art. 46.
COMISSÃO, leitura, discussão e votação de proposições ·- Art. 37, V.
COMISSÕES, leitura de pareceres
Art. 37, IV.
COMISSÕES, local
Art. 34.

das reuniões

COMISSÕES, matéria a remeter em
caso de urgência - Art. 47, § 1.0 •
COMISSÕES, matéria distribuída Art. 47.
COMISSÕES Mistas -- Art. 29, IV.

número

COMISSÕES Permanentes, relatores
e revisores previamente designados
- Art. 37, § 4. 0 •
COMISSÕES
principal

único.

Pe1• r11nenies, seu fim
Art. 23, .parágrafo

COMISSÕES Permanentes, substituição de membros - L\rt. 27.
COMISSÕES Permanentes, suplentes
dos membros efetivos - Artigo 25,
§ 1.º.
COMISSõES, prazo de duração
suas reuniões - Art. 34, § 4. 0 •

de

COMISSÕES, prazo para parecer
Art. 39.
COMISSÕES, prazo para parecer em
regime de urgência - Art. 39, I.

COMISSÕES Mistas, constituição -

COMISSÕES, prazo para parecer em
tramitação ordinária - Art. 3'9, III.

COMISSõE.S Mistas, funcionamento
- iArt. 33.

COMISSÕES, prazo para parecer sóbre matéria com prioridade - Artigo 39, II.

Art. 33.

COMISSÕES, número de membros
para início dos trabalhos - Art. 37.
COMISSÕES, opção -- Art. 57, II.

COMISSÕES, presidência de reuniões
dos seus Presidente Artigos J.9,
III, e.

-99 COMISSÕES, preenchimento de vagas - L!\.rt. 53, XVI.

COMISSÕES, Vice-Presidentes tigo 52.

COMISSÕES,
57, § !.º.

COMISSÕES, vista
- L'l.rt. 53, XI.

COMISSÃ:O,
§ l.º, I.

Artigo

preferência protocolo

-

Art. 58,

COMISSÕES, remessa de matéria
Art. 47, § 1.0 •
COMISSÕES, renúncia -

Art. 57, I.

das

Ar-

proposições

COMOÇÃO intestina e funcionamento da Câmara - Art. l.º, parágrafo
único.
COMOÇÃO intestina e 1r-.;didas financeiras ou legais, pro1eio urgente
- Art. 117, V.

OMISSõES, reunião para eleger Presidentes e Vice-Presidentes Artigo 52.

COMO se dá a perda do mandato de
Deputado - Art. 190.

COM'ISSõES reunidas com relator,
ou revisor, único - Art. 48.

COMPARECIMENTO de Deputado
às reuniões de comissão de Inquérito - Art. 45, § 9. 0 •

COMISSÕES reunidas, presidência do
mais idoso - Art. 48.
OOMISSõES,
34 e 35.

reuniões

Artigos

1COMISSõES, reuniões extraordinárias - 1.'1.rt. 34, §§ 2.º a 4. 0 •
COMLSSõES, reuniões ordinárias
Art. 34 e § 1.0 •
COMISSÕES,
reuniões
Art. 35, § 1. 0 •

públicas

COMISSÕES, reuniões públicas, reservadas e secretas - Art. 35.
COMISSÕES, reuniões reservadas Art. 35, § 2. 0 •
COMISSÕES, reuniões secretas tigo 35, § 3. 0 •

Ar-

COMISSÕES, secretário nas reuniões
secretas - Art 34, § 4.0 •
COMISSÕES, substitutos para faltosos - Art. 53, XVI.
COMISSÕES Temporárias
go 22, II.

Arti-

OOMISSõES Te1h]Jorárias
29 a 33.

Artigos

COMISSõES Temporárias de Inquérito - Art. 29, II.
COMISSõES Temporárias Especiais
- Art. 29, I.
COMISSõES Temporárias Externas
- Art. 29, III.
COMISSõES Temporárias Mistas ,Art. 29, IV.
COMISSÕES Temporárias, quais são
Art. 29.
COMISSÕES, tratados ou convenções
com as nações estrangeiras - Artigo 35, § 3. 0 , III.

COMPARECIMENTO de Ministros
de Estado - Arts. 193 a 197.
COMPARECIMENTO
de
Ministro
de
Estado à
Câmara será nesta
reunida em Comissâo Geral - 1.'l.rtigo 195.
COMPARECIMENTO
de
Ministro
de Estaao ii comissão, lugar que
ocupa - Art. 196, parágra10 ú111c0.
COMPARECIMENTO
de
Ministro
de Estado, assento no plenário Art. 196.
COM!PARECIMENTO
de
Ministro
de Estado convocado pela Câmara,
antecipação de respostas e itens que
lhe foram apresentados - Art. 11:1 ·.-.
COMPARECIMENTO
de
lVIinislru
de Estado por solicitaç,io de Comissão - Art. 193.
OOiv.IPETÊNCI1.'I. da Camara, proposição a ela alheia - Art. 88, § 3. 0 , I.
COMPETÊNCIA
da
comissão de
Constituição e Justiça --·· Artigo 28,
s l.º.
COMPETÊNCIA da Comissão de Diplomacia - Art. 28, § 2.º.
COMPET:í!:NCIA da Comissão de Educaçâo e Cultura - Art. 28, § 4. 0 •
COMPETÊNCIA da Comissão de Economia - <_!\.rt. 28, § 3. 0 •
COMPET:í!:NCIA da Comissão de Finanças - Art .. 28, § 5.º.
COMPETitNCIA da Comissão de Legislação Social - Ar}. 28, § 6. 0 •
COM!PETi!:NCIA da CL'1:,!ssão de Orçamento e Fiscalização Financeira
- Art. 28, § 7. 0 •

-
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COMPE'rnNCIA da Comissão de Redação - Art. 28, ~ 8.0 •

COMPET:f:NCIA privativa
liciamento - Art. 199 .

COMPET:ll:NCliA da Comissão de Saúde - Art. 28, § 11. 0 •

COMPLEM:ENTO do turno regimental da discussão - Art. 137.

COMPET:ll:NCIA da Comissão de Segu"a"ança Nacional - Art. 28, § 10.

COMPOSIÇÃO
15, § 1.º.

COMPET:í!:NCIA áa Comissão de Serviço Público -- Art. 28, § 11.

COMPOSIÇÃO das C<.1 r·,issões Especiais - 1.\rt. 30, :pará;grafo único.

COMPE'I'1tNCIA
da
Comissão de
TranspOrtes, Comunicações e Obras
Públicas - Art. 28, § 12.

COMPOSIÇÃO das Comissões externas - Art. 32.

OOMPETI!:NCIA da
gos 15 e 16.

Mescº

-

Arti-

COMPETI!:NCTA da Mesa para a concessão de licença a Deputado Art. 16, XVI.
COMPET:í!:NCLA da Presidência para
a eficiência e a regularidade dos
trabalhos legislativos Art. 16.
parágrafo único.
COMPET:ll:NCIA das Comissões Permanentes - 1Art. 28.
COMPET:í!:NCIA do Líder de partido
- Art. 9.0 •
COMPET:í!:NCIA do Presidente da comissão - Art. 53.
COMPET:í!:NCIA do Presidente delegada aos Vice-Presidentes --- Artigo J2, p_arágrafo únic:c.
COMPE~NCIA

rio -

Art. 21.

do Primeiro secretá-

COMPET:í!:NCIIA dos 2. 0 a 4. 0 Secretários - Art. 2·1. § 1.º _
COMPET:í!:NCIA exclusiva
Poder - Art. 19, II, f.

de

outro

COMPET:ll:NCIA para decidir requerimentos - Art. 99, § 1. 0 •
COMPET:ll:NCIA para requerer prorrogação de prazo para parecer sôbre emendas ao projeto de orçamento - Art. 171.
COMPETI!:NCIA privatiV(i da Mesa
para propor a criação dus lugares
neces8ários aos seus sernicos - 1.\rtigo 16, IV.
,
COMPET1l:NCIA privativa da Mesa
quanto aos venc'n:.-mto's dos funcionários da Câmara - Art. 1,6, IV.
COMPET1l:NCIA
privativa da Mesa
quanto a vantagens pec:uniárias aos
funcionários da Câmar(l Artigo
16, IV.

da

Mesa

para

-

po-

Artigo

COMPOSIÇÃO
dos nomes
mentares. - Art. :1. 0 , § 3. 0 •

parla-

COMPOSIÇÃO e atribuições permanentes de Comissões Art. 204,
parágrafo único .
COMPOSIÇÃO
transitória
missão - Art. 204.

de Co-

COMPROMISSO de Deputados emiossados após o compromisso geral
Art. 3. 0 , § 2. 0 •
COMPROMISSO de Suplente tigo 3. 0 , § 3. 0 •

Ar-

COMPROMISSO do Deputado tigo 3. 0 , § 1. 0 •

Ar-

COMUNICAÇÃO-· 1.\rt. 70, I.
COMUNICAÇÃO à. Câmara de documento a ela dirigido
Art. 73,
§ 3.º.
COMUNICAÇÃO à Mesa
§

5.º.

Art. 73,

COMUNICAÇÃO à Mesa da constituicão de bloco parlamentar - ArtigÓ 10, § 3.0 •
COMUNJ:CAÇAO à Mesa da escolha
de líder e vice-lideres de bloco parlamentar - ,_\rt. 10, § 3.º.
COMUNICAÇÃO à Mesa da inibicã.o
para votar - A1-t. 137, ~ 4. 0 •
COMUNICAÇÃO à Mesa de retenção
de papéis de Comissão - Art. 40.
COMUNICAÇÃO à Mesa não admite
aparte - Art. 133, § 2.0 , VI.
COMUNIGAÇAO a Ministro de Estado de sua convocação - Art. 193.
COMUNICAÇAO ao Ministro de Estado que deseja ser ouvido por comissão de dia e hora designada Art. 194, parágrafo único.
COMU·NICAÇAO ao plenário tigo 73, § 5.0 .

Ar-

101 COMUNICAÇAO ao plenário de rece/J 1::.mto da proposta de orçamento - 1.!\.rt. 169, III.
OOMUNICAÇAO ao plenário de incorreção em redação final - Artig·o 15·3, § 10.
COMUNICAÇÃO ao plenário de inexatidão em autógrafo por êle enviado - Art. 153, § 11.
COMUNJ:CA:ÇÃO ao Presidente dct
Câmara de convocação extraordinária do Congresso Nacional - Artigo 198.
COMUNICAÇÃO ao
Presidente de
Comissão de seu impedimento
Art. 56.
COMUNICAÇÃO ao Presidente da
República de correção à redação final - Art. 153, § 10.
OOMUNIO.!\.ÇAO da matéria distribuída aos relatcrcs -- Art. 37, II.,
i.!\.rt. 73, § 5. 0 •
COMUNIGAÇAO de convocação de
reunião extraordinária de comissão - Art. 34, § 3. 0 •
COMUNICAÇAO do Senado de correção de redação J~rwl - .!\.rt. J53,
§ 10.
COMUNICAÇÃO de Secretário para
sessão extraordinária da Câmara
- Art. 63, § 1.0 •
COMUNICAÇAO escrita não comporta transcrição de documentos Art. 73, § 5. 0 •
COMU1'.'lCAÇA:O importante à Câma-ra pelo P'"eJidente - Art. 130, III.
COMUNICAÇA'J
na primeira h0ra
da sessão -· Art. 63.

COMUNICAÇÕES
§ l.º, e.

Art.

orais -

CONCE:DER
a palavra
tadcs - Art. 19, I, e.
CONCEITO de aparte -

62,

aos DepuArt. 133.

CONCEITO de discussão -

Art. 125.

CONCEITO de emenda -

Art. lOtl.

CONCEITO de 11..-nda
Art. 1C6, § 4. 0 •

adi/:iva

-

CONCEITO de emenda modíficativa
- Art. 106, § 5. 0 •
CONCEITO
de emenda subtitutiva
.\rt. 106, § 3. 0 .
CONCEITO de substil.ntivo -- ..\rtigo106, § 3. 0 •
CONCEITO de urgência -- Art. 156.
CONCEITO ele emenda suv;-essii:a -Art. rn5, § 2. 0 •
CONCEITO ele indicação -

e. 98.

A1

CONCEITO de parecer -- An.
CONCEITO de prejerênch go 15·4.

112
Arti-

CONCEITO ele prioridade -·· Art. lGl

Art. 83.

CONCEITO de proposicü.·J CONCEITO de requer!menicJ
tigo 99.

··- Ai:-

CONCEITO de sub-emend,i 1[}6, § 6. 0 •

Artigc.

CONCEITOS infringentes
mento - Art. 19, V, a.
CONCESSÃO
69, VI.

da

do

palavra

Re.giArtigo·

CONCESSÃO da palavra ao ;im àa
sessão - Art . 77, § 3. 0 •

COMUNICAÇÃO pelo Presidente ao
plenário - Art. 19, § 3.º.

CONCESSÃO da i;alavrn
tado - Art. 19, I, r:.

COMUNICAÇÃO
prévia de afasta;,_,ento
do Depntado do território
nacional - 1.!\.rt. 188.

CONCESSAO da púlavrn ao
do Expediente - Art. 73,

ao

~

Depuorador
6. 0 •

COMUNICAÇÃO
urgente por Líder
da Maioria - Art. 14.

CONCESSÃO da palavra nas Comissões - Art. 53, VII.
CONCESSÃO da palavra para os debates da matéria 2m discusso Art. 75.

COMUNICAÇAO
urgentíssima com
orador na tribuna - Art. 130.

CONCESSÃO da palavra para questão de ordem - .Art. 83, ~ 2. 0 •

COMUNiICAÇÃO prévia de faltas
comissão -- Art. 57, § 2.1.

OOMUNJCAÇõES -

Art. 28, § 12.

COMUNIO.!\.ÇõES -

Art. 77.

à

CONCESSAO da palavra p~la ordem
deixar a sua cadeira - Art. 15,
de inscrição - Art. 128, § 2. 0 •

-
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CONHECIMENTO à comissão da matéria. recebida - Art. 53, V.

GONTA;S das
despesas
realizadas,
apresentação Art. 2-03, § 3. 0 •

CONSELHO de Segurança Nacional
- Art. 28, § 10.

CONTAS ão Presidente da República
- Art. 19, I, n e o.

CONSELHO Nacional de Econc1r:,'.a,
pedido de audiência - Art. l 02.

CONTAS ão Presidente da República e reunião conjunta das turmas
da comissão - Art. 36, § 3.º.

CONSELHO Nacional de Economia,
requerimento de audiência Artigo 19, I, l.
CONSELHO não cabe em requerimento
de informação Artigo
101, § 5. 0 •
CONSERVAÇAO do solo -

3.º.

§

Art. 28,

CONSOLIDAÇÃO das alteracões ão
Regimento Interno - Art. ~ 185.
CONLSTITUCIONALIDADE,
privativo - é.\rt. 50, I.

parecer

CONSTITUIÇAO das comissões Especiais - Art. 30.
CONSTITUIÇÃO das Comissõe3 Mistas - Arts. 33 e 103, XV.
CONSTITUIÇÃO da Comissão Mista,
iniciativa da Mesa - Art. 33.
CONSTITUIÇÃO de maioria
mentar - Art. 13.

parla-

CONSTITUIÇÃO da Presidência
Mesa - Art. 15, § 1. 0 •

da

CONSTITUIÇÃO
da Secretaria da
Mesa - Art. 15, § Lº,
CONSTITUIÇÃO das C<•ri:;sões proporcional à represeníayáo dos partidos - Art. 22, parágrafo único.

CONT1.\S do Presidente da República,
prestação - Art. 28, § 7. 0 •
CONTAGEM
dos votos cvntra na
verijicação dos poderes Artigo
0
140, § 3. •
CONTAGEM dos votos em verificação de votação - Art. 140, § 3. 0 •
CONTAGEM dos votos sôbre parecer
- Art. 39, § 16.
CONTAS do Presidente da República, dispensa {/:e leitnrn ele 7JCl?'l;cer
- c\rt. 176.
CONTAS do Presidente da República impugnadas parcialmente - Artigo 176, § 8. 0 •
CONTAS do Presidente da República não aprovadas - Art. 176, § 8. 0 •
CONTAS ão Presidente da República, publicação de peças do processo
- Art. 176.
CONTEODO e ementa do projeto Art. 91, § 2. 0 •
CONTRA o vencido não pode falar
o orador - 1.\rt. 129, II.
CONVENQõES cc"11:, as nações estrangeiras nas Cmnissões - Art. ~5,
§ 3. 0 , II.

Artigo

CONVENrnNCIA ou oportunidade de
despesa - Art. 50, II.

CONSTITUIÇÃO, in/raçcio do artigo
48, ns. I e II - 1.\rt. 189, I.

CONVflNIOS com nações estrangeiras - Art. 28, ~ 2. 0 •

CONSTRUÇÃO de pontes e estradas
internacionais - Art. 28, § 10.

CONVÊNIOS estaduais para jins de
irrigação - Art. 28, ~ 3.º.

CONSULTA
a Ministro de Estado
presente à Câmara sôbre se consente apartes - Art. 197, § 4. 0 •

inf:crnacionais. cliscusCONV:íl:NIOS
Bão do projeto que OS ll]ll't!Vlt?n
Art. 120, IV.

CONSULTA não cabe em requerimento de informação Art. 101,

CONVERSACA.O durante a sessão
Art. 69, ri.

CONSTITUIÇÃO e Justiça
24, I.

§

5.º.

CONSULTA sôbre
interpretação e
C'plica('fi:J df lei - Act. 98, § 5. 0 , a.
CONTAGEM das sobrecartas retiradas da urna - 1.\rt. 7. 0 , VI.
CONTAS da Diretoria dos scrvicos
administrativos Art. 16, VII:

CONVITE a Deputados para comJJOT
a Mesa - 1Art. 21. § 3.0 •
CONVITE a Deputado para retirarse do recinto - Art. 69, X.
CONVITE a Deputado que queira falar anti-regimenta/mente - Artig·o
69, VI.
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CONVITES à Câmara, recebimento Art. 21, I.

CONVOCAÇÃO dos líderes sõbre sessão secreta - Art. 82, § 1.º.

CONVITE ao orador para declararse a favor ou contra a proposição
- Art. 19, I, d.

CONVOCAÇA:O de suplente de Deputado licenciado Art. 18'6, § 4.º.

CONVITE aos Deputados para a votação simbólica - Art. 140.
CONVITE aos membros de comissões
para assinar parecer - Art. 53, XI.

CONVOCAÇÃO de suplente de Depi.tado sem prazo determinado - Artigo 18'6, § 4. 0 •
CONVOCAÇÃO dos Presidentes d(!S
Comissões Permanentes - Art. 54.

CONVITE às comissões para votacão
em plenário - Art. 138.
,

CONVOCACÃO extraordinária tigo 198. -

CONVITE do Presidente a Deputados
para a apuracão de eleicão - Artigo 7. 0 , parágrafo único.·

CONVOCAÇÃO
extraordinária. comunicação ao Presidente da Câmara - Art. 198.

CONVITE do senado para a constituição de Comissão Mista ·Artigo 33.

CONVOCi.'l.ÇÃO extraordinária de CoArtigo
missão
a requerimento 34, § 2. 0 •

CONVITE para apoiamento ele pedido de verificação da votação - Artigo 140, ~ 3. 0 •

CONVOCAÇÃO
extraordinária
do
Congresso Nac;rina!, comunicação
ao Presidente do Senado Arti·
go 198.

CONVITE para explicar parecer Art. 19, III, f.
CONVITE para retirar-se do plenário
- Art. 19, I, j.
CONVOCAÇÃO das comissões pelo
Presidente da Câmara ___.:_ Art. 52.
CONVOCAÇÃO de Ministro de Estado - Art. 193.
CONVOC!AÇÃO de Ministro de Es193.
tado, comunicaçã,rJ -

Ar-..

CONVOCAÇÃO de Ministro de Estado, dia f! hora de comparecimento
- Art. 193.
CONVOCAÇÃO de Ministro de Estado, requerimento - Art. loJ3, § 1. 0 •
CONVOCAÇÃO de reunião extraordinária de Cnrissão - Arts. 34, ~ 2. 0
e 53, II.

Ar-

CONVOCAÇÃO
extraordinária
do
Congresso Nacional e sua Mesa
0
Art. 6. •
CCNVOCAÇÃO
extraordinária
do
Congresso Nacional, não há sessão
preparatória - Art. 6.0 •
CONVOC;.'l.ÇÃO
extraordinária
do
Congresso Nacional, têrmos do Regimento Comum - ·Art. 198.
CONVOCAÇÃO para sessão extraordinária pelo telégrafo, cu por telefone - Art. 63, ~ 1. 0 •
CONVOCAÇÃO necessária dos suplentes i;cira a posse depois de cento e
oitenta dias da convocação do primeiro - Art. 186, ~ 6.º.
CóPIA de informações
entregue a
Deputado - A_rt. 101, § 4. 0 •

CONVOO.\ÇÃO de sessão secreta requerida pelo terço de Deputados Art. 82, § 4. 0 •

CóPI;.'\. integral de informações oficiais para os deputados Artigo
86, § 6. 0 •

CONVOCAÇÃO de sessão secreta, votação de requerimento -- Art. 103,

CóPIA de matéria dispensada de leitura em comissão - Art. 37, ~ 2. 0 •

§

2.º.

CONVOCAÇÃO de sessões extraordinárias - Art. 19, I, z.
CONVOCAÇÃO de reunião: extraordinária de Comissão - Art. 53, II.

CORPO Diplomático, tribuna reservada - Art. 200, § 1.º.
CORREÇÃO à redação final comunicada ao Senado - Art. 153, § 10.

CONVOC;.'\.ÇÃO de sessão extraordinária - Art. 63.

CORREÇÃO de discursos publicados
com
erros e omissões Art. 86,
§ 1.º.

CON.VOCAÇÃO de sessões secretas Art. 19, I, z.

CORIREJCAO em redação final ao
plenário - Art. 153, § 10.

-
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CORREÇAO pela Mesa de redação
final aprovada - Art. 153, § 10.
CORRESPOND1l:NCIA assinada pelo
Art. 19,
Presidente da Câmara VI, b.
CORRESPOND1!:NCIA oficial rla Câmara, recebimento e fatura - Artigo 21, II.
COSTAS para a Mesa -

Art. 69, V.

COTAS de importação - ·Art. 28,
~ 3.º.
CRÉDITO especial objeto de artigo
distinto de projeto - Art. l'/9, ~ 2.c.
CRÉDITO especial para instituição
de assistência - Art. 181.
CRÉDITO
especial
solicitado por
Mesa de Casa do Congresso A.rtigo 179, § 1.º.
CRÉDITO
especial
solicitado pelo
Poder Executivo - 1Art. 179.
CRÉDITOS, abertura - Art. 28, § 7.n.
CRÉDITOS especiais solicitados, discussão de projetos - Art. 120, VI.
CRÉDITOS necessários ao funcionamento da Câmara - Art. 16, XV.
CRÉDITOS necessários ao senado Art. 16, XV.
CRÉDITOS necessários aos Servicos
da Câmara - Art. 16, XV.
·

CRIAÇAO e organização de serviços
subordinados aos Ministérios não
militares - Art. 28, § 11.
CRIMINOSO em delito no edifZcio
da Câmara, prisão - Art. 202.

D
DA ATA das re!J-niões das comissõt,s
- •.\rt. 58.
DA ATA das sessões -

Arts. 86 e 8'7.

DA AUDffiNCIA
Arts. 47 a 51.

Cct,/s.sõ-:?s

das

D.\ CAMARA, das sessões €0 a 87.

--

Artigos

DA CONVOCAÇÃO extraordinária
Art. 198.

-

DA DISCUSSAO - Arts. 125 a 13G.
DA EMENDA à Constituição - Artigos 182 e 183.
DA INTERPRETACAO e observríncia
do Regimento - - Arts. 83 :t 85.
D.\ LICENÇA a Deputados -

186 a 188.

DA MESA -

An1;os

Arts. 15 a 21.

DA ORDEM DO DIA, das comunicações e da explicação pessoal - Artigos 74 a 81.

Mesa

DA PERDA de mandato
189 a 192.

_\rtig-os

CRÉDITO supTr1.1. ntar, quem elabora a redação final do projeto Art. 153, § 1. 0 •
CRÉDITOS suplementares solicitados, discussão de projeto - Artigo
120, VI.

DA POLíCIA da Câmara
199 a 202.

Artigcs

CRM.ÇAO de Comissão de Inquérito
- Art. 31, § 1.º.

DA PRESID1!:NCIA -

CRÉDITOS solicitados pela
do senado - Art. 16, XV.
0

<JRIAÇAO de Comissão de Inquérito
determinado pelo têrço da totalidade da Câmara - Art. 31, § 1.º.

DA PREFER:tl:NCIA Artige>s 154
e 155"
..\rtiDA PREJUDICIALIDADE
go .1'65.
Arts. 18 a 20

DA PRESID:tl:NCIA das comissões Arts. 52 a 55.
DA PRIORIDADE -

1Arts. 161 a 164.

CRIAÇAO de comissão de Jnq1iérito
por projeto de resolução Artigo
31, § 1.0 •
CRIAÇAO de comissões - Art. 96, V.

DA REDAÇAO FINAL -

CRIAÇAO
Câmara

D.AS COMISSÕES Temporárias .Arts. 29 a 33-.
DAS DELIBERAÇÕES - Arts. 1.15

ÚIÚCO.

de

polícia privativa da
L\rt.
199, parágrafo

CRIAÇAO dos lugares nos serviços
administrativos da Câmara - Artigo 16, IV.

DAS COMISSÕES -

Art. 153.

Arts. 22 a GS.

D.\S COMISSÕES Permanentes e sua
competência - Arts. 23 a 28.

a 165.

DA SECRETAR.DA -

Arts. 21 e 22.

DA SEDE DA GAMARA DAS EMEND.\S -

106 -

Art. 1.0 •

Arts. ln6 a 111.

DAS INDICAÇÕES -

Art. 98.

DAS PROPOSIÇõES a 114.
DAS RECLAM.iAÇõES -

Artigos
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DEBATES
nas
comissões, registro
taquigráfico - Art. 59, § 1. 0 • ·

Art. 85.

DAS REUNIÕES das Comissões
Arts. 34 e 35 .
DAS SESSÕES da Câmara gos 6•J a 87.

Arti-

DAS SESSÕES preparatórias e eleição da Mesa - Arts. 2. 0 a 7.º.
D.\S SESSÕES
72 a 81.

públicas

DAS SESSÕES secretas -

-

Artigos

Art. 82.

DAS VAGAS nas comissões tigo 57.
DA TOMAD.\ de contas 175 e 176.
DA TRAMITAÇÃO dos
Arts. 116 a 124.

Ar-

Artigos

projetos -

DATILOGRAFI!A dos atos das reuuniões das Comissões - Artigo 59,
§ 3.º.
DA URG.f:NCIA DA VO'I1AÇAO -

DEBATES e deliberações em sessão
secreta, divulgação ou não - Al'tigo 82, § 9. 0 •
DEBATES iniciados por Ministro de
Estado, consulta do Presidente ela
Câmara - Art. 197, § 1;.o.

Arts. 156 a 160.
Arts. 137 a 152.

DEBATE com a presençct de Ministro de Estado - Art. 197, § 1.0 •
DEBATE da matéria em discussão Art. 74, § 2. 0 •
DEBATE de relatório sôbre as fincinças públicas - Art. 124, § 2. 0 •
DEBATE em plenário, discussão -_\rt. 125.
DEBATE por capítulo da proposição
- Art. 126, parágrafo único.
DEBATE por grupos de artigo da
proposição Art. 12!), parágrafo
único.
DEBATE por seções da proposição Art. 126, parágrafo únjco.
DEBATE por títulos, capítulos, seções ou grupos de artigos - Artigo
126, parágrafo único.
DEEüTE por títulos de proposição Art. 126, parágrafo único.
DEBATES com menos de vinte Deputados - Art. ·66, III.
DEBATES das comissões:, irradiação
ou gravação - .Art. 46.

DEBATE
- Art.
DÉCIMO
mentar

sôbre as finanças públicas
174, ~ 1. 0 •
da Câmara e bloco parla- Art. rn.

DECISÃO do total de Deputado para
abertura da sessão - Art. 72, § 2. 0 •
DECISÃO adiada na comissão em
caso de empate - Art. 53, § 2. 0 •
DECISÃO conclusiva de questdo de
ordem e de reclamação Artigo
19, I, r.
DECISÃO da competência da Mesa
- Art. 17.
DECISÃO da Mesa sôbre questão de
ordem relacionada com a Constituição - Art. 17, parágrafo único.
DECISÃO de recurso contra ato do
Diretor Geral dos Serviços Administrativos da Câmara ·- Artigo
21, IV.
DECISÃO do plenário sôbre correção à redação final já aprovada Art. 153, § 1O.
DECISÃO do Presidente sôbre reclamação relativa às relações de .Deputados e de Suplentes no início da
legislatura - Art. 3. 0 , § 1.º.
DECISÃO da Mesa, o seu órgão
Art. 19, IV, d.
DEC'SõES elo Tribunal de Contas,
discussão sôbre os projetos - •Artigo 120, VII.
DECLARAÇÃO de guerra ,_ Artigo
28, § 2.0 •
DECLAJ:-l:AÇAO de guerra e projetos
correlaws,
ordem de
preferencia
com projeto ur,gente Art. 154,
§ 1.º, I.
DECLA.RüÇAO de guerra nas Comissêe~ Art. 35, § 3.0 , I.
DECLARAÇÃO de perda de lugar em
Comissão - Arts. 19, III, e, e 5'7,
§ 2.U.
DECLARAÇAO de relator ou presidente de comissão para a retirada
.de proposição - 1Art. 89, parágrafo
único.

-- 107 DECLARAÇÃO dos que se inscrevm:.
para falar se são a favor ou contra
a proposiço em discussão - Artigo
128, § 1.0 •
DECLARAÇÃO de voto §

8.º.

Artigo 137,

de Orçamento e FiscalizaçãO\ Finariceira sôbre emendas ao projeto c!e
orçamento Art. 168.

DELEGAÇÃO
de
competência do
Presidente ao Vice-Presidente
_!\.rt. 20, parágrafo único.

DECLARl.!\.ÇÃO de voto é sempre escrita - Art. 138.

DELEGACÃO de l'.der
VIII. .

DECLARAÇÃO escrita de retificação
de ata de sessão - Art. 73, ~ 2.°.

DELIBERAÇÃO da Câmara de tornar pública a sessão destinada a
conhecer de parecer sôbre procedimento incompatível com o decfro
parlamentar - Art. 191, § 3.0 •

DECLARAÇAü previa
de não ter
acompanhado a discussão para se
escusar de votá-la - 1.!\.rt. 137, ~ 3. 0 •
DECLARAÇÃO de votos sôbre as ·uroposições, publicação - Art. 93,' p2,rágrafo único.
DECôRO da Câmara VI, e.

Artigo 19,

DECôRO parlamentar e perda de
mandato - Art. 189, IV.
DECôRO parlamentar, processo para
procedimento com êle ineompatível - Art. 191.
DECRE'Il.!\.CÃO de estado
projeto __::. Art. 117, II.

de

sítio.

DECRETAÇÃO de impostos extro.ordinários em caso de guerra - _l\rtigo 117, IV.
DECRETAÇÃO de intervencão fEderal - Art. 117, VIII.
.
DECRETO legislativo que deve 1L
sultar de parecer - Art. 112, ~ 4.".

Art. 70,

DELIBERAÇÃO da Câmara sôbre
conveniência ou ncío de divulqacão
de debates e deliberações em ses.~âo
secreta - :.!\.rt. 82, § 9.º.
DELIBERAÇÃO da Câmara sô"br·3 a
publicação dos nomes dos reqnerentes de sessão secreta - A!·t. '72,
§ 1"J.
DELIBERAÇÃO da Câmara
sô1Jre
excesso de Deputados - Art. 201.
DELIBERAÇÃO da Mesa para o funcionamento da Câmara fóra da Capital da República - Art. 1. 0 , ;;iarágrafo único.
DELIBERAÇÃO das comissões com
a presença da maioria absoluta dos
seus membros - Art. 38.
DELIBERi.!\.ÇÃO de comissões, voto
do Presidente - Art. 53, § 1.0 .

Art. 95,

DELIBERAÇÃO do plenário para a
discussão por partes das proposicões - Art. 126, parágrafo únir0.

regimentais,
Ar-

DELIBERAÇÃO do plenário para a
formação de Comissão de Inquérito
- Art. 31, ~ I.D.

DEDUÇÃO de faltas de comvarecimento no subsídio variá1,el ~ Ja·tigo 178.

DELIBERACÃO do plenário sàbre
contas da· Mesa - Art. 203, § 3.º.

DECRETO
§ L°, II.

legislativo

DECURSO dos

encerror.~nto

tigo 136.

vrazos

áã discussão

DEFERIMENTO de requerimenlo de
audiência do Conselho Nacional de
Economia - Art. 102, § 5. 0 •
DEFESA de determinado poZ:tico
Art. 13.
DEFESA de acusado no processo ela
perda de mandato de Deputado Art. 190·, § 2. 0 .

DELIBERAÇÃO do plenário sôbre Tequerimento de urgência - iArt. 157.
DELIBERAÇÃO do plenário sôbre retirada de proposição - Art. 39 .
DELIBERAÇÃO do
plenário sôbre
sessão secreta - Art. 64.
DELIBERACÃO dos líderes sôbre sessão secretá. - Art. 82, §§ 1.0 e 3. 0 •

DEF1ESA e segurança do país em
projeto urgente - Art. 117, III.

DELIBERAÇÃO preliminar em sessão
secreta - Art. 146, § 2. 0 •

DELEGAÇÃO de atribuição do Presidente da Câmara ao da comi$são

DELIBER1.\ÇÃO sôbre perda de mandato, quorum - Art. 192.

108 TI::<LIBER.AÇAO sôbre questão de ordem não admite escrutínio secreto
- Art. 146, § 3. 0 , I.

DEPUTADO, licença para tratamento de interêsses particulares - .A!tigo 186, IV.

DELIBERAÇAO sôbre sessão secreta
- Art. 19, III, d.

DEPUTADO, licença para tratamento de saúde -1Art. 186, III.

DE'LIBERAÇAO vedada por escrutínio
secreto - 146, § 3. 0 •

DEPUTADO, perda do mandato
Art. 189 a 192.

DELIBERAÇÕES no plenário tigos 115 a 165.

DEPUTADO, posse -

Ar-

D7LINQti'ENTE na Câmara, remessa à autoridade judiciária - Artig·o
20-2, § 3. 0 •
DELITO na Câmara, remessa do
quérito à autoridade judiciárirt
Art. 202, § 3. 0 •

in-

DELITO na Câmara. observância 1w
inquérito das leis de processo e cfos
regulamentos
policiais do Dist?'it,O
Federal - Art. 200, § 1. 0 •
DELITO no edifício -

Art. 202.

DELITO no edifício, prisão do crhzinoso - Art. 202.
DEPEND:í!:NCIA de pareceres das Ccmissões de Constituicão e Justica,
·
e de Finanças - A.rt.· 47, § 3. 0 •
DEPENDéil:NCIAS externas da Câmara, policiamento - l~rt. 199.
DEPUTADO, afastamento do território naciOnal - A rt. 188 .
DEPUTADO contrário à proposição,
ordem de preferência a discut'são
- 1.\rt. 128, V.
DEPUTADO diplomado após a insca·
lação da legislatura, direito a subsídio - Art. 178, § 1.'', II.
DEPUTADO eleito durante a legislatura, direito a subsídio Artigo
178, § 1.0 , II.
DEPUTADO
assentado -

enfermo, poderá falu.'
1Art. 69, III.

DEPUTADO favorável à proposiçàO,
ordem de preferência na discussão
- Art. 128, V.
DEPUTADO hospitaliza(i,o, licença Art. 187.
DEPUTADO impossibilitado de comparecer às sessões, liqmça - Art.i··
go 187.

Art. 19, VI, (;.

DEPUTADO presente que não voti::
perde o sulbsídio variável - Artigo
178, § 2. 0 •
DEPUTADO, quando perderá o mandato - Art. 189.
DEPU'Ii.\DO que não haja falado nas
duas últimas sessões na parte final
do Expediente, preferência - .~rt;
go 73, § 10.
DEPUTADO que não haja falado
nos últimos quinze dias, preferência
para ocupar a tribuna - Art. ~2,
§ 10.
DEPUTADO que perturbar a orcle•r.,
- Art. 19, I, j.
DEPUTADO, convocação de sessão
extraordinária da Câmara Artigo '63, § 1. 0 •
DEPUT.ADOS, licença - Artig'Os lBe
a 188.
DEPUTADOS para acompanhar rip1;.ração de eleição - Art. 7. 0 , ".}aré,grafo único.
DEPUTADOS
de número -

presentes, verifica.cão
Art. 72, § 1.º.

DESAPR.OPRIAÇõES
§ 1.º.

Artigo

28.

DESARQUHHMENTO de proposição
- Art. 19, II, e.
DESARQUIVAMENTO de proposicã:J
- Art. 90, § 2. 0 •
DESAR.QUIVAMENTO requerido pel0
autor da proposição Artigo !lr..

2. 0 , II, a.
DES.\RQUIVAMENTO requerido pvr
comissão - Art. 90, § 2.ª, II, e.
DESAR.QUIVAMENTO requerido por
líder - Art. 00, § 2. 0 , II, b.
DESCONTO de subsídio ao Dep1tta.do
§

qu.e nega quorum para votação Art. 178, § 2. 0 •

DEPUTADO impossibilitado de exercer as funções do mandato, licW!/Ç:t
- Art. 187.

DESCORTESIA no tratamento tigo 69, XV.

DEPU'IB.DO, licenca
- Art. 28, § 1. 0 .'

DESEJO do Ministro de Estado de
comparecer à Câmara - Art. 194.

para proce11sc.1·

.~.l'
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DESEMPENHO de encargos em comissão - Art. 58, § 1. 0 , IV.
DESEMPENHO de missão diplOmática - Arts. 9'6, III e 186, I.
DESENVOLVIMENTO
Art. 28, § 4. 0 •

artístico

DESENVOLVIMENTO cultural e artístico - Art. 28, § 4. 0 ,
DESIGNAÇAO de salas, dias e horas de reunião das Comissões Art. 34, § 1. 0 •
DESIGNAÇAO de Comissão Especial
para a emenda à Constituicão Art. 182, § 2. 0 •
DESIGNAÇAO de Deputado para dar
parecer oral sôbre proposição em
regime de urgência incluída na Ordem do Dia - 1Art. 80, parágr;ifo
único.
DESIGJ\1JACAO de dia e hora para o
compareé·1~:.3nto do Ministro de Estado à Câmara, ou à Comissão, que
êle solicitar - Art. 194.
DESIGNAÇAO de membros de Comissão de Inquérito - Art. 31, § 2. 0 •
DESIGNAÇAO de membros de Comissões e seus substitutos - Artigo
19, III, b.
DESIGNAÇAO de relator verbal por
presidente de Comissão Artigo
113, parágrafo único.
.UESIGJ\"'IAÇAO de relator, reque;·:mento - Art. 1131, II.
!)ESIGNAÇAO de relatores e revisores - Art. 53, VI.
DESIGNAÇAO de relatores e revi8ores para o projeto de orçamento Art. 170, I.
.JESIGNAÇAO de relator pelo i'Nsidente da Câmara - Art. 39, â 22.
.JESIGNAÇAO
de
secretário para
reunião secreta de comissão - 1.<l.rt.igo 59, § 4. 0 •
:=>ESIGNAÇAO de sessões para homenagens
a morto
eminente Art. 66, parágrafo único.
)ESIG'l\"'1.\ÇAO de substitutos interinos para as comissões - Artigo 56,
§ 1.º.
DESIGNAÇAO de trabalho de Corni1Jsões para Ordem do Dia - Art. 81.

::>ESIGNAÇAO pela Mesa do diretor
do policiamento da Câmara - Artigo 199, parágrafo único.
9ESIGNAÇAO pelo Presidente da Câmara de relator - Art. 114, § l.".
:JESIGNAÇAO pelo Presidente de
funcionário para escrivão no inquérito sôbre delito na Câmara
Art. 202, § 2. 0 •
:UESIGNAÇAO pelo Presidente de
quem dirigirá inquérito sôbre delito
na Câmara - Art. 202.
:JESIGNAÇAO pelo Presidente de
relator para proposição urgente em
Ordem do Dia sem parecer - Artigo 158, § 3.0 •
DESIGNAÇÕES dos
Secretários Art. 21.
Z>ESIGNAÇAO para redigir o parecer divergente do relator primitivo
- Art. 39, § 12.
DESIGNAÇAO pelo Presidente rle _va·
aas de membro de comissões Per
manentes Art. 26, parágrafc
único.
DESIGNAÇAO prévia de relatores e
revisores - Art. 37, § 4. 0 •
da palavra, requeri
Art. 100, I

DESIST~NCIA

nento -

OOSNECESSIDADE de instaurar;t.iô
de processo sôbre perda de mandate
de Deputado - Art. 190, § t°.
r:iESOBEDrnNCDA. do orador ao Pr·>
sidente de comissão - Art. 53, X.
DESPACHO da matéria recebida em
Comissão -· Art. 53, V.
DESPACHO
de
arquivamento nl:
Comissão - Art. 39, § 7. 0 •
DESPACHO de requerimento de au
diência da Comissão Nacional à ..
Economia - Art. 19, I, l .
0

DESPACHO. de requerimentos -- Ar·
tigo 19, II, h .
DESPACHO do Expediente não li.a
vendo sessão - Art. 72, § 4.0 •
DESPACHO do Presidente a pedicu.
áe destaque de emenda a projeto de.
orçamento - Art. 173, § 1. 0 •
~ESPACHO do Presidente em requc
~tmento escrito Art. 101.

DESPACHO do Presidente para a 1Jll·
bticação de documento em ata d'j
sesséio - 1Art. 86, § 8. 0 •

110 do Presidente sôbre cw
C.,iência de comissão - Art. 49, ~ 1.'

D1'~:~.PACHO

DESPACHO do Presidente sôbre n:
tirada de proposição - Art. 89 .
DESPACHO e publicação de ata "
é:; documento não lido em sessão ~·
Ar'. 73, § 4. 0 •
DESPESA com Comissão de Jnqi;é
rito - >.'l.rt. 31, § 3. 0 •
DZ'SPESA, parte do projeto de orça
'li!ento - Art. 166.
DESPESA, projeto urgente
<'.'rça - Art. 117, X.

o

que a

DESPESAS até Cr$ 50. 000,00, autorização Art. 21, III.
DESPESAS até Cr$ WJ. 000,uO tigo 16, IX.

A:··

DESP,EEL'I., parecer privativo da Cc,
missão de Finanças - Art. 50., li:.
DESPESA pública,
·~\gc 28, § 5. 0 •

aumento -

DESPESl.'I.
pública,
Art. 28, § 5. 0 •

Ar

diminuicão

DESPESAS, prestação ' de contas
Arô. 203, § 2. 0 •
DESPESAS realizadas
- ~llrt. 203, § 2.0 •

pela Câ:narc

DESRESAS superiores a Cr$ 200.000,0C
-· 1l1rt. 16, IX.
DESTAQUE de emendc,is a projeto ãi:;
orÇttmento - Art. 17.3.
DESTAQUE de emenda a projeto dP
orçct::.mto, despacho do Presidente
- Art. 173, § 1.0 •
DESTAQUE de emenda a projeto d·;
orçamento deferido pelo Pr·~sitlente
o-u concedido pelo plenário - Artl
go 1n·, § 2. 0 •
;J·ESTAQUE de parte de proposiçiih
para constituir proposição indepen~
den~:: Art. 103, IV.
DESTINO das Comissões Externas
i..~..:rt. 32.

~

DESTINO dos documentos dirigidos à
CfLmara - Art. 73, § 3. 0 •
DESTINO dos projetos de resoluçãv
- .Art. 96.
DETERMI'NAÇAO da J\!fesa jiara dcsarquivamento - Art. 90, § 2. 0 .

DETERMINAÇAO da Mesa para o
andamento
de emenda destacada
para constituir proposição autônoma - Art. 110.

DETERMINAÇAO de encar,gos po:·
Presidente de Comissão - .'l.rt. 5.,,
~ 1.0 , IV.
DETERMINAÇAO
de prioridade P.rt. 163.
DE'I'J:?RMINAÇAO de publicaçcío de
infcnnações e documentos - Arti
go i9, V, b.
DETERMINAÇAO do Presidente pa~
ra a. publicação integral de infor~
mações e doeu.mentas não oficíais
·- Al'l. 86, § 5. 0 •
DETERMINAÇÃO para não apanhfC"
discurso - Art. 19, I, i.
DETERMINi.'1.DO processo de votaçíío
~eQuerimento Art. 103, V.
DEVERES do mandato de Deputadu
- Art. 28, § 1. 0 •
DEVOLUÇAO à Mesa de parecer,
emendas e informações sôbre conta
do Presidente da República - Artigo 176, § 3.º.
DEVOLUÇAO à Mesa de projeto de
orçamento com as emendas e pareceres - Art. 1'69, VIII.
DEVOLUÇAO ao Senado de autógrafo com inexatidão, lapso, ou êrro
- Art. 153, § 11.
DEVOLUÇAO de discurso entregue à
revisão do orador - Art. 8u, § 2. 0 •
DEVOLUÇAO de emenda ao autor Art. 107.
DEVOLUÇAO de papéis de comissão,
prazo - Art. 40, § 1.º.
DEVOLUÇAO de parecer à Comissão

-

Art. 112,

§

7. 0 •

DEVOLUÇAO de proposição ao a1ltor
- Art. 88, § 3. 0 •
DEZ DE MARÇO, data de primeira
sessão preparatória - Art. 5. 0 •
DEZ MINUTOS
para a terminação
da hora do Expediente - Art. 73,
§

8.º.

DIA DE INSCRIÇAO de orador para
explicação pessoal - Art. 77, ~ 1. 0 •
DIA DE PUBLICAÇAO de
Comissão - l'l.rt. 59.

ata de

DIA DE VOTAÇAO das matérias de
Art. 137,
discussão encerrada § 1.º.

111 DIA E HORA designado por comissão para o comparecimento de Ministro de Estado a vedido dêste Art. 194, parágrafo Único.
DIA E HORA para comparecimento
de Ministro de Estado convocado Art. 193.
DIA DE REUNIÃO das comissões,
publicação - Art. 53, I.

DIREÇÃO suprema do Presidente o
policiamento - Art. 199.
DIREITO administrativo na competência da Comissão de Constit?tição e Justiça - •.'irt. 28, § 1. 0 •
DIREITO aeronáutico na competência da Comissão de Constituicão e
Justiça - Art. 2. 0 , § 1.º.
,

DIA E HORA das reuniões das Comissões - Art. 34.

DIREITO à palavra do relator em
encaminhamento de votação - Artigo 151, § 3. 0 •

DIIJ.'1.TAÇÃO de prazos para parecer
- Art. 39, § 3. 0 •

DIREITO a subsXlio do que falta às
sessões - Art. 178, § 3. 0 •

DILIG:il:NCIA determinada
missão de Inquérito

DIREITO a subsídio,
- Art. 178, § 4. 0 •

§

4.º.

por CoArt. 4'5,

DILIG:ENCIAS
determináveis
por
Comissão de Inquérito - Artigo 45,
§ 2.º.
DIMINUIÇÃO do prazo do Expediente - Art. 72, § 3. 0 •
DIPLOMACíA -

;Art. 24, II.

DIPLOMAS reconhecidos pelo Presidente no início de legislatura
Art. 20, § 2. 0 •
DIREÇÃO da polícia da Càmara
Arts. 19, VI, d e 199, parágrafo
único.
DIREÇÃO de sessão da terceira sessão preparatória - Art. 4. 0 •
DIREÇÃO do mais idoso nas comissões - Art. 52.
DIREÇÃO do Presidente da Câmara
a da reunião desta e Comissão Geral com a presença de Ministro de
Estado - Art. 195.
DIREÇÃO dos serviços administrativos da Câmara - :Art. 15.
DIREÇÃO dos serviços administrativos da Câmara - Art. 16, parégr:i.fo único.
DIREÇÃO dos serviços
- Art. 16, II.

da

Câmara

DIREÇÃO dos trabalhos da Câmara
antes da eleicão de novo presidente
- Art. 5. 0 , ,§ 2. 0 •
DIREÇÃO dos trabalhos das comissões - Art. 52, § 1. 0 •
DIREÇÃO dos trabalhos da sessão
preparatória inicial de cada zegislatura Art. 1.º, § 1.º.
DIREÇÃO dos trabalhos legislativos
- Art. 15.

o

que

o

não tem

DIREITO a subsídio, os que se consideram presentes na Câmara - .Artigo 178, § 3. 0 •
DIREITO CIVIL na competência da
Comissão de Constituição e Justica
.
- Art. 28, § 1. 0 •
DIREITO COMERCIAL na cm:.;ietência da Comissão de Constituicão
e Justiça - t'l.rt. 28, § 1.0 •
·
DIREITO de réplica do relator, na
comissão - Art. 39, § 9. 0 •
DIREITO DiE VOTO do Presidente
em rewnião da Mesa - Artigo 10,
IV, b.
DIREITO do trabalho - Artigo 28,
§

6.º.

DIREITO ELEITORAL na competência da Comissão de Constituicrw
,
e Justiça - 1.'\.rt. 28, § 1. 0 .
DIREITO FISCAL na competê;•icia
da Comissão de constituição e Justiça - •Art. 28, § 1. 0 •
DIREITO PE.'NAL na competência
da Comissão de Constituição e Justiça - Art. 28, § 1. 0 •
DIREITO PROCESSUAL na competência da Comissão de Constituicão
e Justiça - Art. 28, § 1.0 .
DIREITOS e deveres do mandato de
Deputado - Art. 28, § 1.0 •0
DIRETRIZES da política nacional
Art. 10-2, § 2. 0 •
DISCIPLINA para a oratoria - Artigo 70.
DI.SCORDANiCDA.
da
Comissão de
Constituição e Justiça sôbre decisão da Mesa quanto à inconstitucionalidade ou anti-regimentalidade de proposição - Art. 83, § 4.''.

DIMINUIÇAO da despesa púb!ica Art. 28, § 5. 0 •

DISCUSSAO de indicação, prazo Art. 134, § 1. 0 , III.

DISCURSO com aparte paralelo é
inadmissível - Art. 133, § 2.ª, l!.

DISCUSSAO de orçamento náo vermite
prorrogação de prazo para
orador - Art. 134, § 4. 0 •

DISCURSO dado
Art. 69, VIII.

por terminado -

DISCURSO de orador do Expediente
não ultimado numa sessão ·- Artigo 73, § 7. 0 •
DISCURSO de representante de outro Poder, requerimento de inlicrição nos Anais - Art. 101, § l.º !V.
mSCURSO publicado como se fôra
lido - Art. 86, § 4. 0 •
DISCURSOS infringentes do
mento - Art. 19, V, a.

Regi-

DISCURSOS em sessão secreta, 1xno
são arquivados - Art. 72, § 12. ·
DISCURSOS lidos -

Art. 86, § 3.0 •

DISCURSO não apanhado pela taquigrafia - Art. 19, I, i.
DISCURSO publicados
Art. 86, § 2. 0 •

por

extenso

DISCURSO publicado sem revisão - Art. 86, § 1. 0 •
DLSCUSSÃO, adiamento DISCUSSÃO, conceito -

At't. 1S5.

>Art. 125.

DIEICUSSAO conjunta de requerimentos - Art. 154, § 9. 0 •
DISCUSSÃO da ata tfre reunião de
comissão - Arts. 37, I ,e 53, IV.
DISCUSSÃO da matéria a isso destinada - Art. 19, I, t .
DISCUSSÃO de matéri,,ri em votação,
alegação de não a ter acompanhado para se escusar ,de votá-ln Art. 127, § 3. 0 •
DISCUSSÃO das proposições gos 125 a 13<6.

Arti-

DISCUSSÃO de Anexo ao projeto de
Orçamento - Art. Hi9, XI.
DISCUSSÃO de emenda à Constituição, encerramento - 1.µ-t. 182: 5. 0 •

s

DISCUSSÃO de emenda à Constituição - Ul.rt. 182, § 6. 0 •
DISCUSSÃO de emendqiS do senado
a projeto de orçament9, prazo para
os oradores - Art. 1'12, III.

DISCUSSAO de parecer da Comissão
de Economia - Art. 102, § 4. 0 .
DISCUSSÃO de parecer em comissão
- Art. 39, § 8. 0 •
DISCUSSAO de parecer em comissão, encerramento - Art. 39, § 10.
DISCUSSÃO de parecer em comissão,
os que podem falar - Art. 39, § 9. 0 •
DISCUSSÃO de parecer, prazo tigo 134, § 1. 0 , IV.

Ar-

DISCUSSÃO de prazo não regulado
de modo especial - L\rt. 134, § 2. 0 •
DIS.CUSSÃO de projeto de reforma
do Regimento Interno, primeira Art. 184, § 3. 0 •
DISCUS,SÃO do projeto de reforma
do Regimento Interno, segunda Art. 184, § 4. 0 •
DISCUSSÃO de projeto em regime
de urgência - Art. 120, I.
DISCUSSÃO de projeto em regime
de urgência, prazo Artigo 134,
§ l.º, I.
DLSCUSSAO de proposição com pareceres favoráveis, prazo Artigo
134, § l.º, v.
DISCUSkSO
no Senado -

do projeto emendado
Art. 120, III.

DISCUSSÃO dos projetos de créditos especiais solicitados Artigo
12>;), VI.
DISCUSSÃO dos projetos de iniciativas de Comissão, ou da Mesa :Art. 120, V.
DISCUSSÃO de projeto de orçamento, destaque de emendas Artigo 173.
DISCUSSÃO de projeto de orçamento por partes e anexos - Artigo
169, XIII.
DISCUSSÃO de projetos de resolução - Art. 120, VIII.
DISCUSSÃO de projetos oriundos do
Senado - Art. 120, III.
DLSCU.SSÃO de proposição urgente
em Ordem do Dia - Art. 158, § 4. 0 •

-

113 -

DISCUSSAO de redação final emendada - Art. 153, § 7. 0 •
DISCUSSAO de redação final, encerramento - Art. 153, § 9. 0 •

DI.SCUSSAO
100, VII.

por

Artigo

partes -

DISCUSSAO por partes com a aquiescência do plenário - L\rt. 126, parágrafo único.

DISCUSSAO de redação final, os que
dela podem participar
Artigo
153, § 8.0 •

DISCUS.SAO por partes de proposição, prazo - .Art. 134, § 5. 0 •

DISCUSSAO de redação final, prazo
- tArt. 153, § 8. 0 •

DISCUSSÃO,
go 154.

DISCUSSAO de requerimentos, preferencia - Art. 154, § 8. 0 •

DISCUS.SAO, preferência para a votação de requerimento de adiamento - Art. 154, § 6. 0 •

DISCUSSAO dos projetos sôbre decisões do Tribunal de Contas
Art. 120, VII.
DISCUSSAO e aprovação de ata de
sessão - Art. 87, § 2.º.
DISCUSSAO encerrada a requeri.menta - Art. 136, § 2. 0 •
DISCUiSSAO encerrada por não se
ter
inscrito
orador - Art. 136,
§ 1.º.
DISCUSSAO,
Art. 136.

encerramento

normal

preferência

Arti-

-

DISCUSSÃO prévia de projeto tigo 124.

Ar-

DISCUSSÃO prévia de proposição
com parecer pela inconstitucionalidade - Art. 28, § 2. 0 , 2.ª parte.
DISCUSSÃO prévia não admite emenda - Art. 109.
DISCUSSÃO prévia não admite votação por escrut:nio secreto - 1lrtigo 146, § 3. 0 , III.
DISCUSSAO prévia, prazo 134, § 1. 0 , II.

Ar!;igo

DISCUSSAO e votação de pareceres
assentados em reuniões secretas de
comissões - Art. 35, § 6.º.
DI.SCUSSAO e votação de parecer
sôbre procedimento
incompatível
com o decôro parlamentar - Artigo 191, § 3. 0 •

DISCUSSAO prévia, votação englobada da proposição - 1.\rt. 147.
DISCUSSAO, requerimento de adiamento - Art. 103, VIII.
DI.SCUSSAO, requerimento de encerramento - Art. 103, IX.

DISCUSSÃO e votação de propo.>icão
sem parecer escrito, inadmissibilidade - >Art. 114.
DISCUSSÃO e votação simultânea
de matéria urgente em mais de
uma comissão - Art. 37, § 3. 0 •

DISCUSSÃO única, votação go 148.

DISCUSSÃO global das emendas do
senado a projeto de orçamento Art. 172, III.
DISCUSSAO ou votação de projeto
prejudicadas pela aprovação ou rejeição de outro - Art. 165, a.
DISCU.SSAO ou votação prejudicadas de proposição anexada a ou~ra
aprovada, ou rejeitada
Artigo
165, c.
DISCUSSAO ou votação prejudicada
por semelhanca com outra considerada inconstitucional - Art. 165, b.
DISCUS.SAO para os projetos cum
pareceres unânimes favoráveis Art. 120, II.

DISCUSSÃO sôbre o conjunto da
proposição - Art. 126.
Arti-

DISCUSSbES, dua_s para projetos Art. 120.
DISPENSA do avulso para v_otuçtio
de redação final - Art. 100, XIV.
DISPENSA de chamada em verificação de votação - 1.'l.rt. 140, § 4. 0 •
DISPENSA de exigência regimentais
para inclusão
de
proposição em
Ordem do Dia logo após a que estiver em regime de urgência - Artigo 161.
DISPENSA de exigências regimentais para a urgência - Art. 1513.
DISPENSA de impressão da redacão
final - Art. 153, § 5. 0 •
•
DISPEN,SA de impressão para a redação final - Art. 103, X.

114:DISPENE'.L\ de interstício entre aprovocão e discussão subseqüente Art. 132.
DISPENSA de leitura e de publicacão de emendas do Senado ao 1iro]eto de orçamento - Art. 170, I.
DISPENSA de leitura de parecer em
comissão - Art. 39, § 8.º.
DISPENSA de leitura em
- Art. 37, § 2. 0 •

comissão

DISPENSA
de novo
compromisso
'[:ara o Suplente que já o prestou -

1.\rt. 3.

0

,

§

3.

DISPENSA de
mento - Art.

0 •

interstício, requeriXIII.

mo,

DISPENSA de leitura do processo de
prestação de contas do Preside11te
d~ Rer;ública Art. 17'6.
DISPENSA de redação final em projeto de orçamento
Artigo 169,
XVII.
DISPENSA de relatório ern parecer
sôbre emenda - Art. 112, § 3. 0 •

DISPOSITIVO que autorize, ou cc;nsigne, dotação para cargo, ou função, efetivo ou não, ou repartição,
não criadas, anteriormente, em lei,
não pode figurar em projeto de orçamento - Art. 167, V.
DISPOSITIVO que consigne despesa
para exercício diverso daquele que
a lei vai reger não. pode figurar em
projeto de orçamento
Artigo
167, III.
DISPOSITIVO que consigne em projeto de orçamento verba para o pa,gamento de exerc'.cios findo - _'\rtigo 167, III.
DISPOSITIVO que dê ao produto de
impostos, taxas ou quaisquer tributos, criado para fins deterrmnados,
aplicação diferente da prevista na
lei que os criou não pode fig•trar
em projeto de orçamento - Artigo
167, VII.
DISPOSITIVO que não caiba direta
e precisamente na lei de orçamento
não pode figurar no respectivo projeto - Art. 167, VI.

DISPOSICÃO exclusiva da Mesa a
fôrça piiblica e os agentes da volícia com os requisitados para a Câmara - 1.\rt. 199, p\(rágrafo único.

DISPOSITIVOS que tenha caráter
de proposição principal não pode
figurar em projeto de orçamento -Art. 167, IV.

DISF OSIÇõES em contrário
gadas - Art. W6.

revo-

DISPOSITIVOS
inadmissíveis
no
projeto de orçamento - Art. 167.

transitórias

DISTRIBUIÇÃO de águas para irrigação - Art. 28, § 3. 0 •

DISPOSIÇõFS gerais sôbre a Mesa
- Arts. 15 a 27.

DISTRIBUIÇÃO de atribuiçt3es às
Secretarias - ;_!\.rt. 21, § 1. 0 •

D1SPOSIÇõES gerais
sões - Art. 22.

comis-

DISTRIBUIÇÃO de emenda à Constituição - Art. 182, § 1.º.

DISPOSIÇÕES gerais sõbre Mesa -Arts. 15 a 17.

DISTRIBUIÇÃO em avulsos de balanço e pareceres relativos às C'Ont.as
do Presidente da República -- Artigo 176.
DISTRIBUIÇÃO em avulsos de r;areceres sôbre as emendas e projMo
de orçamento - 1.!\.rt. 169, IX.

DIB.PO.SIÇõE.S finais
- Arts. 204 a 204.

e

sôbre

DISPOSIÇÕES Preliminares gos 1.º a 14.

Arti-

DISPOSIÇÕES regimer.,:tais sôbre votação por processo mecánico ·- .llrtigo 205, parágrafo único.
DISPOSIÇÕES transitórias gos 204 a 204.

Arti-

DISPOSITIVO que nê{o corresponde
à tributação vigente não pode figurar em projeto de orçamento Art. 167, II.
DISPOSITIVO que nâo indique especificadamente o total da receita
cuja arrecadação autorize, n:'io pode
figurar em projeto de orçamento i.!\.rt. 167, I.

DISTR:IBUIÇÃO em avulsos dos projetos com pareceres publicados Art. 121.
DISTRIBUIÇÃO de avulso indispensável em urgência - Art. 156, pa-

rágrafo único, II.

DISTRIBUIÇÃO de emendas às Comissões - Art. 108.
DISTRIBUIÇÃO de matéria dispensada de leitura nas comissões Art. 37, § 2. 0 •

115 DISTRIBUIÇÃO de matériol aos rev
latores - Art. 37, III.
DISTRIBUIÇÃO de matéria a relator e revisor - •Arts. 39 e 53, VI.
DISTRIBUIÇÃO de matéria às Comissões - Art. 47.
DISTRIBUIÇÃO de matéria que depende pe parecer - Art. 19, IV, c.
DISTRIBUIÇÃO de parecer sô1Jre as
emendas a projeto de reforma do
Regimento Interno
- Art. :84,
§

3.º.

DISTRIBUIÇÃO de projeto às Comissões - Art. 115.

DOCUMENTO dirigido à Câmara, comunicaçâr5 e destino - Art. 7S,
§

3.º.

DOCUMENTOS discutidos e votados
em reunião secreta de Com·is.~õe~ - Art. 73, § 7. 0 •
DOCUMENTOS não oficiais, sua publicação - Art. 19, V, b.
DOCUMENTOS sôbre proposição, IJUblicação Art.
93, parágrafo
único.
DO ENCAMINE;AMENTO da vottt\:ão
- Art. 151.
DO ENCERRAMENTO da disci:,;;,;ão
- Art. 136.

DISTRIBUIÇÃO de proposição às Comissões - Art. 49.

DO EXPEDIENTE -

DISTRIBUIÇÃO dos Anais da Câmara - Art. 86, § 9. 0 •

DOIS DE FEVEREIRO de ano inicial
de legislatura - Art. 3. 0 •

DISTRIBUIÇÃO em avulsos, cowliçâo para prioridade - Art. 162, iII.

DO MÉTODO de votação e do destaque - Arts. 147 a 150.

DISTRIBUIDOR de matéria nas Comissões - 1Art. 47.

DO ORÇAMENTO 174.

DIV!,SÃO da matéria nos projetos Art. 97.

DO REGIMENTO INTERNO tigos 184 e 185.

DIVISÃO da matéria para estudo
· na Comissão - Art. 39, § 18.
DIVISÃO do projeto de Orçamento
Art. 166.

DOS IMPEDIMENTOS
sões - Art. 56.

DIVISÃO dos projetos -

Art.

~J7.

DIVISÃO do subsídio em duas partes - Art. 178.

DOS LíDERES -

Arts. 72 e 72.

Artigos 16ô a

nas

114.

F ARECERES -

DOS PF<\ZOS

DIVULGAÇÃO de inscrição de oradores para o fim do Expediente. -·
Art. 73, § 10.

DOS PROJETOS

DO ADIAMENTO
Art. 135.

DOS PROJETOS de crédito gos 179 a 181.

discusséio -

DO ADIAMENTO da votação tigo 152.
DO APARTE -

Ar-

Art. 133.

DO COMPAR.ECIMENTO de Ministros de Estado - •Arts. 193 '1 197.
DOCUMENTO de outro Poder, requerimento de inscrição nos Anais
- Art. l•Jl, § 1. 0 , IV.

Artigos

Arts.

DIVISÃO em turmas das comis3ões
- Art. 36.

da

comis-

Arts. 8.º a 14.

DOS óRGÃOS da Câmara 15 e 59.
DOS

Ar-

112

a

Art. 134.

DOS PROCESSOS de voiacão tigos 139 a 146.
·

Ar-

Arts. !l4 r.. 97.
f,rti-

DOS PROJETOS de leis periódicas Arts. 166 a 178.
DOS PROJETOS de leis perió1iicas
e de crédito - Arts. 166 a 181.
DOS REQUERIMENTOS 99 a 105.

Artigos

DOS HEQUERIMENTOS sujeitos a
daspacho do Presidente Artigos 100 a 102.

DOCUMENTO não pode ser transcrito em comunicação escrita - Artigo 73, § 5. 0 •

DOS REQUERIMENTOS sujeitos ao
plenário - Art. 103 a 105 .

DOCUMENTO, requerimento de re··
quisição - Art. rn1, § 1. 0 , I.

DOS SECRETARIOS e das atas c1as
comissões - 1.!\.rts. 58 e 59.

116 DOS SERVIÇOS administrativos Art. 203·.
DOS SUBSíDIOS e ajuda ele custo
- Arts. 177 e 178.
DOS TRABALHOS das cct::/ssões Arts. 36 a 46.
DUAS DISCUSSÕES para os projetos - Art. 120.
DUAS VIAS pa•;a pareceres e votos
- Art. 39, § :m.
DURAÇÃO da hwa do Expediente
- Art. 62, § 1.", a.
DURAÇÃO das comissões permanentes - Art. 22, I.
DURAÇÃO das comissões temporárias - Art. 22, II.
DUR1.\ÇÃO das reuniões das comissões - Art. 34, § 4. 0 •
DURAÇÃO da sessão - Art. 62, § 1. 0 •
DURAÇÃO de sessão extraordinária
da Câmara - Art. 63, § 2.0 •
DURAÇÃO do Expediente Artigo 73.
DURAÇÃO normal da Ordem do Dia
- 1.\rt. ·62, § 1.0 , b.
DURACÃO normal da terqeim varte
da sessão - Art. 62, § 1.P, d.
DURANTE a sessão, conversação
Art. 69, II.
DúVIDA sôbre a interpretaçcío ào
Regimento - Art. 83·.

E
ECONOMIA ECONOMD.\
§

3.º.

Art. 24, III.
agrícola

-

Artigo 28,

EDIFíCIO da
- Art. 199.
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
24, IV.

Câmara,

policimanto

1.\rt. 28, § 4. 0 •

e

Cultura -

Artigo

EFEITO durante a sessão legislativa de perda de lugar em comissão
- Art. 57, § 4. 0 •

EFJ!CI1':NCIA e regularidade dos trabalhos legislativos - Art. 16, parágrafo único .

EiüBORAÇÃO da 1 edação final Art. 153.
~LABORAÇÃO do orçamento, nurmas - Art. 16!}.

ELABORAÇÃO do Regimento comum - Art. 33,parágrafo úmco.
ELABORAÇÃO do Regulamento dos
servicos Administrativos ela Câmara -· Art. 16, XI.
orçamentária e rfuturmas de comissão -

.'.~LABORAÇÃO

nião das

Art. 36, § 3.0 •
ELECTRIFICAÇAO rural 28, § 3. 0 •
ELEIÇÃO da Mesa -

Artigo

1.\rts. 4. 0 e 7. 0 •

ELEIÇÃO da Mesa, depois de ultimados - Art. 23 .
ELEIÇÃO da Mesa em ato único Art. 7. 0 , III.
ELEIÇÃO da Mesa em sessão legislativa posterior à inicial da legislatura - Art. 5. 0 , § 1. 0 •
ELEIÇÃO da Mesa, processo - E:rtigo 7. 0 •
ELEIÇÃO de novo Presidente de comissão - Art. 52, § 2. 0 •

ECONOMIA interna da Câmara, elaboração da redação final de projeto
- Art. 153, § 1. 0 •
EDIÇÃO do Regimento Int~rno, nova
- Art. 185.
EDIÇÃO em um volume do Rertimento Interno e demais leis essenciais
à ação legislativa - Art. 185, parágrafo único .

ELEICÃO de Presidentes e Vice-Presidentes de comissões - Art. 52.

EDIFíCIO da Câmara, delito - Art
tigo 202.
EDIFíCIO da Câmara, nêle não pode
permanecer o espectador que perturbe a sessão - Art. 20•J, § 3.0 ••

ELEIÇÃO dos membros da Mesa Art. 4. 0 •
ELEIÇÃq dos membros da iltlesa,
apuraçao após a escolha do Presidente - Art. 4. 0 , parágrafo •'.mico.

ELEIÇÃO do mais idoso, em caso de
empate -- Art. 7. 0 , XIV.
ELEIÇÃO do Presidente da Câmara
- Art. 4. 0 •
ELEIÇÃO do Presidente e do VicePresidente das comissões - •.\rtigo
52, § 3.0 •
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-

ELEIÇAO dos Suplentes dos Secretários - Art. 4.0 •
EL·EIÇAO em primeiro escrutínio
Art. 7.0 , XI.
ELEITOS e posse -

Art. 7.

0,

XVI.

ELEITOS e sua proclamação tigo 7. 0 , XV.
EMENDA à ccnstituição 182 e 1'83.
EMEND.\. à Constituição,
- Art. 132, § 7. 0 •

Ar-

Artigos
aceitação

EMENDA à Constituição, aceita-::ão
Art. Í82,
em duas discussões § 7.º.
EMEl"IDA à Constituição, aprOVi.lÇãO
de redação final - Art. 182, § 700.
EMENDA à Constituição, aviso
votação - Art. 182, § ·6.0 •

da

EMENDA à Constituição, designação
de Comissão Especial - :Artigo 182,
§ 2.º

EMEND_\. à
Constituição, número
necessário para a votação - J'rtigo 182, § 10.
EMENDA à Constituicão originária
do Senado, andamento Artigo
182, § 9. 0 •
EMENDA à Constituição originaria
do Senado aprovada definitivamen.
te, comunicação a outra Casa dr;
Congresso -Art. 182" § 9. 0 •
"!MENDA à Constit.11-ição, parecer
r..~•
182, § 3.0 •
EMENDA do senado ao projeto de
areamento, destaque - Art. 173.
EMENDA à Constituição, parecer 1.'1.rt. 182, § 6. 0 •
EMENDA à Constituição por votação
nominal obrigatória Art. 182,
§ 14.
EMENDA à Constituição, prazo para
cada Deputado na discussão - Artigo 182, § 5. 0 •

EMENDA
Constituição, devolnção
pelo Senado - Art. 182, § 8.0 •

EMENDA à Constituição, prazo para
o preenchimento de vaga na comissão Especial - Art. 183.

EMENDA à Constituição,
- Art. 182, § 5. 0 •

EMENDA à Constituição, proposta Art. 182.

o

discussão

EMENDA à Constituiç6o, distribuição
- Art. 182, § 1. 0 •
EMENDA à Constituiçãr:., distribuição do parecer - Art. l8!õ, § 4. 0 •

EMENDA à Constituição, publicação
do parecer - Art. 182, § 4. 0 •

EMEN·D.\. à Constituição em estado
de sítio é vedada - Art. 182 .

EMENDA à
Constituição, redação
final - Art. 153, § 1. 0 •

EMENDA à
Constituicão, incl1tsão
com parecer em Ordem do Dia -0
Art. 182, § 4. •

EMENDA à Constituição, rejeição Art. 182, § 11.

E.J.Vl:END.\. à Constituição, publicação
- Art. 182, § 1.0 •

EMENDA à Constituição, iniciativa
do Senado - Art. 182, § 9. 0 •

EMEND.\ à
Constituição, rejeição
por maioria absoluta - Artigo 182,
§ 11.

EMENDA à Constituição, leitura do
varecer - Art. 182, § 4. 0 •

EMENDA à Constituicão, remessa à
Comissão Especial -· Art. 182, ; 2. 0 •

EMENDA à Constituição, leitw:-a, publicação e distribuição - Artigo
182, § 1. 0 •

EMENDA à Constituição, remessa ao
Senado - Art. 182, § 7. 0 •

EMENDA à Constituição não admite
apresentação de propQlição aces.?ória - Art. 182, § 5. 0 •
":MENDA à Constituição não admite
subemenda - Art. 182, § 3. 0 •
EMENDA à Constituição não se arquiva - Art. 9-0, !.
EMENDA à Constituição na si~ssão
legislativa seguinte
Art. 182,
§

8.º.

EMENDA à constituição, ultimação
- Art. 182, § 8. 0 •
EMENDA aditiva - L'l.rt. 106, § 4. 0 •
EME!NDA. apresentada a substitutivo,
ordem de preferência na votação
- Art. 154, § 3. 0 •
EMENDA apresentada em comissão
a outra - Art. 10-6, § 6.0 •
EMENDAS a projeto de reforma do
Regimento Interno
Art. 184,
§ 2.º.
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EMENDA a projeto de reforma do
Regimento
Interno em
segunda
discussão - f.!\.rt. 184, § 4. 0 •
EMENDAS a projeto em re{fime de
urgência, assinaturas - Art. l:l2.

EMENDA modificativa
preferência
na votação - Art. 154, § 3. 0 •
EMENDA não aceita a projeto de orçamento - Art. 168.

EMENDA à proposição com a discus~ão
reaberta - Art. 127.

EMENDA ou sub-emenda a pr'Jposiçao urgente, publicação obrigatória
- Art. 158, § 5. 0 •

EMENDA a proposição urgente tigo 158, § 5. 0 •

EMENDA, preferéncia na votação Art. 154, § J:º'.

Ar-

EMENDA à redação final
go 111.

;_rti-

EMEND.\ à redação final go 153, § 6. 0 •

Arti-

EMENDA à redação final, precedência na votação - Art. 153, § 9. 0 •
EMENDA com acréscimo de despesa
em projeto de orçamento só é ú dmissível
em
plenário Jlrtigo
170, VI.
EMENDA, conceito -

Art. 10'6.

EME.L'fDA constitucional,
Especial - Art. 30, I.

Comissão

EMENDA constituída de várias vartes que devam ser redigidas como
emendas distintas não será aceita
em projeto de orçamento - Artigo
168, III.
EMENDA
de comissão vota-se no
grupo das de parecer favorável
Art. 148.
EMENDA de crédito nã,!o pedido a
projeto de crédito solicitado por
Mesa de Casa do Conoresso ou pelo
Poder Executivo não é admissível
'
Art. 179, § 2. 0 •
EMENDA destacada, encaminhamento da votação Art. 151, § 5.º
EMEND.\ destacada para constitui\
projeto autônomo a quem compete
a redação
Art. 1rn, parágrafo
único.
EMENDA destacada para constituir
proposição autônoma -- Art. 110.
EMENDAS, distribuição {is comissões
- Art. 108.
EMENDAS
em
discus~;ão
prévia,
inadmissibilidade - Ll\.rt. 109.
EMENDA impertinente à proposição,
sua recusa - 1.\rt. 19, II, e.
EMENDA modificativa -· Artigo 106,
§

5.º.

EMENDA oferecida
Art. 42.

em comiss(ÍO -

EMENDA prejudicada pela aprovação
ou rejeição de outra - Art. 165, e.
EMENDA prejudicada por oposta a
outra, ou a dis""ositivos já aprovados - Art. 16L, f.
E'MENDA que aumente ou rerlnza
dotação destinada ao pagamento de
estipêndio ou vantagem de natureza pessoal não será aceita em
projeto de
orçamento
- ·Artigo
168, II.
EMENDA que crie ou suprima cargo,
ou função, ou lhes modifique a nomenclatura não será aceita em projeto de orçamento - Art. 168, II.
EMENDA que não indique o Pod~r.
Ministério ou órgão administrutivo
a que pretenda referir-se, on a dotação que deseje alterar, ou instituir, não será aceita em projeto ele
orçamento - Art. 168, IV.
EMENDA que transponha dotação de
um para outro Ministério, ou órgão
administrativo, não será aceita em
projeto de orçamento
Artigo
168, v.
EMENDAS - Arts. 1Ü'6 a 111.
EMEND.\S admitidas ao projeto de
orçamento, publicação
Artigo
159, VI.
EMENDAS ao projeto de lei orcamentária,
prorrogação
de pràzo
para apresentação de parecer Art. 103, II.
EMENDAS ao projeto de orçamento
com pareceres, publicação -- Artigo 169, IX.
EMENDAS ao projeto de orçamen,to,
parecer - ''Art. 169, VII.
EMENDAS ao projeto de orçamento,
recébimento - 1.\rL 169, V.
EMENDAS ao projeto de subs'.dio Art. 177, § 2. 0 •
EMENDAS a projeto de subsídio,
improrrogabilidade de prazo para
apresentação de emendas - .\rtigo
177, § 2. 0 •

EMENDA a projeto de subsídio, 7;razo para parecer - Art. 177, § 2. 0 •
EMENDAS a projeto de subsídio, ncebimento - Art. 177, § 2. 0 •
a projeto de subsídio, remessa à Comissão de Finanças Art. 177, § 2. 0 •

EME.t~DAS

EMENDAS a proposzçao de iniciativa
de outro Poder - Art. 1'37, parágrafo único.
EMENDAIS, ct•::.J deve ser o
- Art. 112, § 3.0 •

pare~er

EMENDAS com o mc:.t. ,J fim, em
relacão à mesma localidade, e p;-ojeto ·de orçamento - Art. 170, V.
EMEND.\S, como são § 1.º.

Artigo 106,

EMENDAS do senado à Constituição,
rejeiçüo - Art. 182, § 12 .
EMENDA do Senado à Constituicüo
aprovação definitiva Art. is2,
§ 9.º.

119 EMENDAS, indicação da existência
na publicação da proposição - Artigo g3, VI.
EMENDAS oferecidas pelo relator
Art. 112, § 2. 0 , II.
EMEND.\S recusadas ao projeto de
orçamento, publicação
Artigo
159, VI.
EMENDA substitutiva §

3.º.

Artigo 106,

EMENDA substitutiva,
preferência
na votação - Art. 154, § 3. 0 •
EMENDA
§ 2.º.

supressiva

:.\rtigo 106,

EMENDA supressiva, preferência na
votação - Art. 154, § 3. 0 •
EMENTA enunciativa do objeto de
projeto -- Art. 97.
EM'NETA em projeto de outro P!,der
- ·.'l.rt. 97, § 4. 0 •
EMENTA na
93, III.

proposição

-

Artigo

EMENDAS do Senado ao projeto de
orçamento - Art. 172.

EMIGRAÇÃO -

EMENDAS do Senado ao proj'3to de
crçamento, destaque - Art. 173.

EMPATE; eleição do mais idoso
1.\rt. 7. 0 , XIV.

EMEND\S do senado ao projeto de
orçamento, dispensa de leitura e
de publicação - Art. 172, I.

EMPATE
§ 2.º.

EMENDAS do senado ao projeto de
orçamento, encaminhamento à C(Jmissão - Art. 170, I.
I:MENDAS do senado ao projeto de
orçamento, número de oradores
Art. 172, III.
EMENDAS do Senado a projeto Ce
orçamento,
votação
Artigo
172, IV.
EMEND.\S
do
Senado, Comissões
Especiais - Art. 30, II ..
EMENDAS do Senado, preferéncia
nu. Ordem do Dia - Art. 79, § 2 °.
EMENDAS a parecer sôbre as contas do Presidente da República Art. 19, I, n.
EMENDAS ao parecer sôbre presiacão de contas do Presidente da República - Art. 176, § 2.0 •
EME:ND.\S e justificações, publicação - Art. 93, parágrafo único.
EMENDAS
go 107.

inadmiss-:.veis

l\rti-

.~

Art. 28, § 1.º.

.• comissão -

Artigo 53,

EMPATE em comissão em matéria
urgente - Art. 53, § 2. 0 •
EMPATE e votação pelo Presidente
da Câmara - i.\rt. 19, § 1.".
EMPRÉSTIMOS
28,

§

2. 0 •

externos -

EMPRÉSTIMOS públicos 28, § 5. 0

A:"tigo

•

EMPRESAS
28, § 2. 0

·.\rtigo

para-estatais -

Artigo

•

ENCADERNAÇÃO dos atos das reuniões das Comissões Artigo 59,
§ 3.º.
ENCADERNAÇÃO das atas manuJcritas ou dactilografadas das sessões - Art. 87, § 1.0 •
ENCAMINHAMENTO à comissão de
emendas do Senado ao projeto ãe
orçamento - Art. 172, I.
ENCAMINHAMENTO à Mesa de documento de reunião secreta de Comissão - Art. 35, § 7. 0 •
E'Nü.\MINHAME'NTO da votacüo
Art. 7~ VI.
,

-
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ENCAMINHAMENTO de recurso contra decisão do Presidente à CC11:.:ssão de Constituicão e Justica Art. 17, parágrafo único.
ENCAMINHAMENTO de requerimento à Comissão de Economia - Artigo 102, § 1. 0 •
ENCAMINHAMENTO da votação
Art. 151.
ENCAMINHAMENTO de votacão de
emendas sem parecer ao projeto de
orçamento - Art. 169, XII.
ENCAMINHAMENTO de votação de
projeto de orçamento sem parrJcer

-

rArt. 169, XII.

ENCAMINHAMENTO de votação de
recurso contra indeferimento de TCquerimento de informações - Ar-

tigo 101, § 6. 0 •

ENCAMINHAMENTO de votacâo de
requerimento - Art. 103.
·
ENCAMINHAMENTO de votacão de
requerimento de convocacão ::Ze Ministro de Estado - ;Art. - 103, § 1. 0 •
ENCAMINHAMENTO de votacão de
requerimento de prioridade, 'os que
o podem fazer - Art. 164.
ENCAMINHAMENTO de votaciio de
requerimento de urgência - c'l.rtigo
157, }Jarágrafo único.
ENCAMINHAMENTO de votacão de
reque1 1 ·.,~nto de urgência, ós que
o podem falar - Art. 157, !)al"ágrafo

único.

ENCAMINHAMENTO de votacão de
requerimento por dois Deputc1dos
- Art. 104.
ENCAMINHAMENTO de votacéío de
requerimento, quantos
de7jutcdos
podem falar - Art. 103.
ENCAMINHAMENTO de votação é
feito de uma só vez para cada proposiçêio, nela incluídas as proposições acessórias - :Artigo 151, § 3.''.
E..'N'.CAMINHAMENTO de votaçéío cm
regime de ur,9ência, prazo - Artigo 151, § 1. 0 •
ENCAMINHAMENTO
de votacão e
questêio de ordem - Art. 151, -~ 2. 0 •
ENCAMINHAM&'l'TO de votacêio não
admite aparte - Art. 133, § -2. 0 , III.
ENCAMINHAMENTO de votação parcelada de proposição Art. j~l,
§ 4.°.

ENCAMINHAMENTO
da
votacão•
pelo relator para esclarecer pare0
cer - Art. 114, § 2. •
ENCAMINHAMENTO
de
prazo - Art. 151, § 1.º.

votação,

ENCAMINHAMENTO
suspenso de
requerimento de informações - Artigo 101, § 7. 0 •
ENCARGOS determinados por Presidente de Comissão Artigo 58,
§ 1. 0 , IV.
ENCERRAMENTO
Arts. 75 e 136.

da

discussão

ENCERRAMENTO
da discussão de
Artigo
emenda à Constituição 182, ~ 6. 0 •
EKCERRAMENTO da
parecer na Comissão
§ 10.

discussão

cie·
Art. 39,.

EXCERRAMENTO de discussão de
parte, ou mais, do projeto de orçamento - Art. 169, XIV.
ENCERRAMENTO da Ordem do Dia
- Art. 77.
ENCERRAMENTO da Ordttr:. do
o que segue - Art. 77.

Dia~

ENCERRAMENTO de discussão de
proposição urgente em Ordem do
Dia - Art. 158, § 4. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão àe
redação final - Art. 153, § 9. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão e
imediata votação - Art. 137, :l 5. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão pel<>
decurso dos prazos regimentuis -

Art. 136.

ENCERRAMENTO de discussão por
falta de orador - Art. 75, § 2. 0 .
ENCERRAMENTO da discussão por
não haver orador inscrito - Artigo
136, s 1. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão por
partes da proposição - Artigo ;s6,
~

3.º.

ENCERRAMENTO de discussão requerida - Art. 136, § 2. 0 •
ENCE'RRAMENTO de discussão, requerimento - Art. 103, IX.
E:NCERRr.\MENTO de exposição oral
de Ministro de Estado
Artigo
197, § 2. 0 •
ENCERRAMENTO de primeira discussão de proje:··o de
r~forma do
Regimento Interno - Art. 184, § 3.0 •

--- 121 ENCERRAMENTO de segunda dzs·
cussão de projeto de reforma elo
Re,gimento Interno Artigo 184,
§

4.º.

ENCERRAMENTO de votação nominal - Art. 141, § 4. 0 •
ENCERRAMENTO normal de discussão - L\rt. 136.
.ENCERRAMENTO vedado de iliscussão de t11::.;nda à Constituição Art. 182, § 5. 0 •
.ENGLOBAMENTO dos créditos solicitados pelo Poder Executivo - Artigo 179.
ENTENDIMENTO com o senado
para a constituição de Comissão
Mista - Art. 33.
ENTIDADES para-estatais da União
- Art. 28, § 11.
ENTRAD!.\ e saída de qualquer matéria em comissão
Artigo 58,
§ l.º, I.
ENTRADA em Ordem do Dia de projeto em regime de urgência - Lrtigo 122.
ENTRADA, extradição e expulsão de
estrangeiros - Art. 28, § 1. 0 •
ENTREGA em sigilo à Mesa de documentos por Presidente de Comissão - Art. 35, § 7. 0 •
ENUNCIAÇÃO
- .Art. 18.

coletiva

da

Câmara

ENUNCIAÇÃO da vontade legislativa
em projeto - Art. 97, § 2. 0 •
i!:POCA de requerimento de desarquivamento - Art. 90, § 2.º, II.

ESCLARECIMENTOS da comissão
sôbre parecer, emendas e informações em processo de contas do Presidente da República - Artigo J 'i6,
§ 3.º.
ESCOLHi.\ de sucessor do Presidente
de Comissão - Art. 52, § 2. 0 •
ESCOLHA por Ministro de Estado
convocado de dia e hora para comparecimento - Art. 193.
ESCRIVÃO no inquérito sôbre delito
na Câmara - Art. 202, !i 2. 0 .
ESCRUTINADORES para a ;zpuração de eleição - Art. 7. 0 , parág-rafo único.
ESCRUTíNIO secreto, casos em que
não é admissível - Art. 146, § 3 ...
ESCRUTÍNIO secreto determinado
pela Constituição - Art. 146, § 1. 0 •
ESCRUTÍNIO secreto e relação de
Deputados - Art. 2. 0 , § 5. 0 •
ESCRUTíNIO secreto inadmissível
nas deliberações sôbre questão de
ordem - Art. 146, § 3. 0 , I.
ESCRUTíNIO secreto,
processo de
votação - Art. 139, III.
ESCRUTÍNIO secreto, votação ']Jtlo
Presidente da Câmara - Artigo 19,
§ 1.º.
ESGOTAMENTO do prazo destinado
à leitura, em sessão, de ata e de
documentos - Art .•73, § 4. 0 •
ESGOTAMENTO do vrazo do relator
- Art. 39, § 2. 0 •

Artigo

ESGOTAMENTO de prazo para varecer - Art. 39, § 22.

i!:RRO manifesto em autógrafo do
Senado - Art. 153, § 11.
i!:RRO na publicação de proposição
de discussão adiada - Artigo 135,
§ 3.º.

ESGOTAMENTO dos prazos para 11arecer, avocação da proposição p~lo
Presidente da Comissão - .\rt1go
39, s 3. 0 •
ESGOTAMENTO do tempo de CjUC
dispõe o orador - Art. 19, I, q.

ERROS e omissões em discursos
Art. 86, § 1. 0 •

ESPÉCIES de
88, § 1. 0 •

ESCLARECIMENTO em plenário de
razões do parecer - Art. 144, § 2. 0 •

ESPECTADORES que pertubarem a
sessão - Art. 200, § 3. 0 •

ESCLARECIMENTO oral por Ministro de Estado, prazo - L\rt. ;g7,
§ 3.º.

ESTABELECIMENTO de linhas divisórias ou de fronteiras - Artigo 28,
§ 2.º.

ESCLARECIMENTO
por Deputado,
comissão, sôbre o projeto de orçamento - Art. 170, III.

ESTABELECIMENTO ou exploração
de indústrias que interessam à segurança do país - L\rtigC> 28, § 10.

ERRATA para
86, § 1. 0 •

discursos

-

proposição -

Artigo

-
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discnssão

FALTA de quem haja exercido a secretaria da Câmara na sessão inicial de cada legislatura Artigo
2.º, § 1.º.
F1ALTA de Vice-Presidentes - Artigo
21, § 2. 0 •

FALTA de número à hora da abertura da sessão - Art. 72, § 3. 0 •

FALTA do último Presidente na sessão preparatória inicial da legislatura - Art. 2. 0 , § 1. 0 •

FALTA de decôro parlamentar, Comissão Especial - Art. 30, III.
FALTiA de matéria em Ordem do Dia
para votação - Art. 74, § 2.0 •
FALTA de •·r:,:itéria
- Art. 65.
.

para

FIALTA de número interrompe a 110tação - Art. 137, § 6. 0 •
FALTA de número na verificação de
votação por bancada - Artigo !40,
§

4.º.

FALTA de número para sessões, cZespacho e publicação de Expediente
- Art. n, § 4.º.
FAL'Il.'I. de número para votação Art. 74, § 2. 0 •
fil.\LTA de ordador em explicação pessoal - Art. 77, § 3. 0 •
FALTA de orador na primeira varte
da sessão - Art. 74.
FT.'1.LTA de parecer em proposição u.rgente em Ordem do Dia, designação de relator - Art., 15•8, § 3. 0 •
FALTA de parecer sôbre proposição
em regime de urgência, retirada
da ordem do Dia - .Art. 80, y:wágrafo único.
FALTA de prestação de contas pElo
Presidente da Repúbli1.~a Artigo
17•5, § 1. 0 ;
FAL'Il.'1. de projeto de Comissão de
Deputado sôbre subsídio Artigo
177, § 1.0 •
FALTA de quorum, levantamento da
sessão - Art. ,65.
FALTA de quorum na votação e desconto de subs:dio - Art. 178, § 3. 0 •
FT.'l.LTA de quorum para votação
Art. 65.
FALTA de relatores ou revisores
Art. 53, VI.
FALTA de projeto de resolução 1•.as
conclusões de Comissão de Inquérito - Art. 45, § 5. 0 •
FALT.'I. de quem haja exercido a presidência da Câmara nà sessão inicial preparatória de cada legislatura
- Art. 2.0 , § 1.0 •
FALTA de quem haja e:i:ercido a vice-presidência da Câmara na :sessão inicial preparatória de cada legislatura - Art. 2. 0 , § 1. 0 •

FALTAS justificadas em reunião de
comissão - Art. 59, II.
FATOS determinados dão origem à
formação de Comissões de Inquérito - Art. 31.
Fl.'l.TOS diversos objeto de investigação em Comissão de Inquérito Art. 45, § 8. 0 •
FATURA da correspondência oficial
da Câmara - Art. 21, II.
FAVORAVEIS os votos dos que se
levantam na verificação de votação
- Art. 14-0, § 3.0 •
FAVORES -

Art. 28, § 3. 0 •

FlAZE,R observar o Reg • ::.~nto nas
sessões - Art. 19, I, b.
FECHAMENTO de
creta - Art. 82,
FEDERAÇAO, não
a sua abolição -

ata de sessão se11.

§

pode ser proposta
Art. 182.

FIM da hora do Expediente, oradores - Art. 73, § 9. 0 •
FIM de sessão legislativa, consolidação de alteraçõess do Regimento
Interno - Art. 185.
FTNAL da sessão, concessão da
lavra - 1Art. 77, § 3. 0 •

pú-

FLNALIDADE de emenda à redação
final - Art. 153, § 6. 0 •
FIM da hora do trabalho -

Art. 79.

FIM de sessão legislativa, relatório
dos trabalhos do ano - Artigo 53,
XVIII.
FIM principal das Comissões Permanentes
Art. 23, parágrafo
único.
FINANÇAS - 1Art. 24, V.
FISCAL da ordem da Câmara
Art. 18.
FINS das Comissões Externas - Artigo 32.
FISCALIZAÇAO da administração da
União - Art. 28, § 7. 0 •

-
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FISCAI.,IZAÇAO d.as despesas elos
serviços administrativos da Cci'trzara - Art. 21, V.
FIXAÇAO das fôrças armadas, ordem de preferência para o projeto
urgente - Art. 151, VI.
FIXAÇAO de subsídio, aprovação de
projeto - Art. 177, § 3. 0 •

FUNIOIONARIO da Secretaria designado para escrivão de inqué1 ito
sôbre delito na Câmara -- Artigo
202, § 2. 0 •
FUNCIONARIOS da Secretaria, admissão no
recinto Artigo WJ,
§ 2.º.
FRONTEIRAS -

Art. 28, § 2. 0 •

FIXAÇÃO de subsídio para o Presidente e o Vice-Presidente da República - Art. 177, II.

FUNClONAMENTO da Câmara em
caso de guerra - Art. 1.9, pará-

FIXAÇAO
28, § 5. 0 •

FUNCIONAMENTO da Câmara fora
da Capital da República - Artigo
1.0 , parágrafo único.

dos

subsídios -- Artigo

FIXAÇAO dos subsídios e ajuda de
custo dos membros do Congresso
Nacional - Art. 177, I.
FôLHAS das atas das reunir>es das
comissões, rubrica - Art. 59, § 2. 0 •
FôRÇ1.\ pública na Câmara -- Artitigo 199, .parágrafo único.
FôRÇA arn:ada -

Art. 28,

10.

FORÇAS armadas fixadas em sessão
secreta - Art. 82, § 5. 0 •
FORÇAS armadas, redação final do
projeto de fixação - Art. 153, § 1.º.
FORÇAS estrangeiras, passagem no
território nacional
!Artigo 35,
§

3.0 , III.

FôRÇi.\:S estrangeiras pelo território
nacional - Art. 2:8, § 2. 0 •
FORÇAS estran,geiras, projeto urgente para autorizar o trânsito pelo
território nacional - Art. 117, VII.
FORMAÇÃO de Comissão de Inquérito - Art. 31.
FORMALIDADES para eleição da
Mesa, ou preenchimento de vaga
nela - Art. '7. 0 •
FORMl.\ descortês de tratamento Art. 69, XV.
FORNECIMENTO de material - Artigo 16, VII.
FRENTE para a Mesa - Art. 69, V.
FUNÇAO legislativa, como a exerce
a Câmara - Art. 94.
FUNCIONAMENTO da Câmara em
caso de calamidade pública -- Artigo 1.º, parágrafo único.
FUNCIONAMENTO da Câmara em
caso de comoção intestina -- Artigo 1.0 , rarágrafo único.

grafo único .

FUNCIONAMENTO da Câmara fora
do seu edifício-sede Artigo 1.0 ,

parágrafo úniéo.

-

FUNCIONAMENTO ela Câmarrt no
Palácio Tiradentes - Art. 1. 0 •
FUNCIONAMENTO das
Mistas - Art. 33.

Comissões

FUNCIONAMENTO do presidente de
comissão como relator, em reunião
- Art. 53, § 1.0 •
FUNCIONARIO que serve em comissão não pode prestar informações
sem ordem do seu Presidente - Artigo 43.
FUNCIONARIOS
da Câmara, aposentadoria - Art. 16, VI.
FUNCIONARIOS da Câmara, licença - 1.\rt. 1'6, VI.
FUNCIONARIOS do Poder Jucliciário para Comissão de Inquérito Art. 45, § 1.0 •
FUNCIONARIO
secretário
missão - Art. 58.

de co-

FUNCIONARIOS para Comissão de
Inquérito - Art. 45, § 1.º.
FUNÇÕES do Líder de bloco parlamentar - Art. 11.
FUNÇÕES dos Líderes dos partidos
integrados em bloco parlamentar Art. 11.
FUNDAMENTAÇAO de proposição Art. 88, § 6. 0 •
FUND.\MENTAÇAO de proposição à
hora do Expediente - Art. 73, § 6.0 •
FUNDAMENTAÇAO obrigatória de
requerimento de prioridade - Artigo 164, parágrafo único.

-
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FUNDAMENTAÇÃO oral de propo3ições - Art. 62, § 1. 0 , c.
FUNDAMEN'IlAÇÃO verbal de requerimento de sessão secreta -- Artigo 82, § 2. 0 •

GABINETE indevassável para
ção - Art. 7. 0 , IV.
-

r-~moracões

.

elfi-

Artigo

GRAVAÇÃO de debates no planário
- 1Art. 71.
GRUPOS d<?- artigos para votaçcio Art. 148.
GRUPOS de emenda com parecer
favorável, ou com parecer contrário, para votação - Art. 148.
GUERRA, declaração §

HORA do expediente e comentário à
decisão de questão de ordem ·- Artigo 83, ~ 5. 0 •
HORA do e:cpediente
para
versar
assun:os diversos - Art. 70, II.

G

GRANDES cc
60, IV.

HORA do e:cpediente destinada a homenagem - Art.
66,
parágrafo
único.

2.º.

Artig0 28,

GUERRA e funcionamento da Cáuiara - Art. 1.0 , parágrafo única.

GUERRA e medidas financeiras ou
legais, projeto urgente Artigo
117, V.
GOV:tl:RNO Federal, 7)rojeto urgente o da transferência de sede 1Art. 11'1', VI.

HOR•.\ do inícià da sessão -

Art. 72.

HORA do início da sessão ordinaria
- Art. 62.
HORAS das reuniões das Comissões
- Art. 34.
HORA e local da reunião na ata de
comissão - Art. 59, I.

I
IDENTIDADE de fins de requerimentos, discussão - Art. ~54, ~ 9. 0 •
IMIGR>.iÇAO -

Art. 28, § 1. 0 •

IMIN:f:NCIA ou caso de guerra, decretacão de impostos extraordinários :.:._ Art. 117, IV.
IMPEDIMENTO de votação pelo Presidente - Art. 19, § 1. 0 •
IMPEDIMENTO de Líder de uloco
parlamentar - Art. 10, § 2. 0 •
IMPEDIMENTOS e substituieão dos
líderes - Art. 80, § 1.0 •
,

H
HIGIENE "'- Art. 28, § 9. 0 •
HOMENAGEM à hora do e:rpedimte - Art. 66, parágrafo único.
HOMENAGEM a personagens nacionais ou estrangeiras falecidas Art. {)6, .parágrafo ú:nico.
HOMENAGENS especiais .Artigo
60, IV.
HOMOLOGAÇÃO, ou não, pela Mesa
de decisão do Presidente em ques.tão de ordem - Art. 17, parágrafo
único.
HORA da abertura da sessão, falta
de número - Art. 72, § 3. 0 •

IMPEDIMENTOS
Art. 56.

nas

comiss(ies

IMPEDIMENTO para comparecer
comissão - Art. 56.

--

a

IMPERTIN.ll:NCIA de proposição com
Comissão cuja audiência a respeito
é solicitada - 1Art. 19, II, e.
IMPORTAÇÃO -

Art. 28, § 3. 0 •

IMPORTAÇÃO, tarifas e
Art. 28, § 3.0 •

cotas

IMPOSSIBILIDADE
de
iuncionamenta da Câmara na Capztal da
República - Art.
1.º, parágrafo
único.

HiORA da primeira parte da ses.sáo,
esgotamento - Art. 714.
HORA da sessão esgotrtda ir~ten·om
·.· .pe a votação - Art. 137, § 6. 0 •

IMPOSTOS extraordinários em caso
de guerra - Art. 116, IV.
IMPRECISA.O de razões em parecer
- Art. 19, III, f .

.HORA. do Expediente
§ 1. 0 , a,

IMFRENe1A diária, tribuna reserva.tia
- Art. 200, § 1. 0 •

--

Artigo 62,

-
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IMPR,EJSSÃO de redação finca, dispensa - Art. 153, § 5. 0 •
IMPRESSÃO de redação final, não
a dispensa proposição que lenha
sido emendada - Art. 153, § 5. 0 •
IMPRE2SÃ0 para a redação final.,
dispensa - Art. 103,. X.

.

INi.'\.DM!iSSIBILIDADE de manifestaqão pela passagem de data de entidade de direito privado ·-- Artigo 104, II.
INADMISSIBILIDADE de preferência de proposição em discussão sôbre a em votação - Art. 155 .

hOra

de prouosiçclo
acessória sem relações de afinidade
ou contiguidade com a prfricipal Art. 10-7.

IMPRORR·OGABILIDADE de prazo
para parecer ·sôbre as emendas a
projeto de fixação de subs:dio -Art. 177, § 2.0 •

INADMISSIBILID.\DE de requerimento de modificação da Ordem do
Dia - Art. 155, § 3.º.

IMPRORROGABILIDADE ela
do Expediente - Art. 62.

IMPRORROGABILIDADE do tempo
do Expediente - 1.'\.rt. 73.
IMPRORROGABILIDADE de prazo
para a discussão de projetos - Artigo 134, ~ 2. 0 •
IMPRORROGABILIDADE do prazo
para encaminhe ,umto de votação
- Art. 151, § 2. 0 •
IMFRORROGAVEL o prazo par.i falar Líder de partido - Art. 12.
INADMISSIBILID.'\.DE
Art. 133, § 2.0 •

de aparte --

INL'\.DMISSIBILIDADE de aparte em
encaminhamento de votacão, ou de
reclamação - Art. 133, §. 2. 0 , V.
INADMISSIBILIDADE de deliberação por escrutínio secreto de proposições referidas no art. 5. 0 da
Constituição - Art. 146, § 3. 0 , IV.

INAD~.1I,9SIBILIDADE

INADMISSIBILIDADE de requerimen'p de urgência -- Art. lb9.
INADMISSIBILIDADE de requerimento para votação por processo
diverso do já determinado pela Câmara - Art. 144.
II\'HDMISSIBILIDADE de votaccio
nominal para requerimento verbal
- Art. 145.
INAUGURAÇÃO dos
Congresso Nacional -

trabrtlhos ão
Art. 6G, I.

INCIDENTES supervenientes suscitados e encaminhamento de votacão
.
- Art. 151, § 2. 0 •
INCLUSAO de proposicão em Ontem
do Dia - Art. 80. ·
INCLUSÃO da ordem do Dia da ma··
féria sôbre prestacão de contas do
Presidente da República - Art. 176,
§ 1.º.
INCLUSÃO na Ordem do Dia de r.wtéria urgente - Art. 158.

IK1.'\.DMLSSIBILIDADE de di:;cussão
ou votação de proposição sem parecer escrito - Art. 114.

INCLUSÃO em Ordem do Dia de parecer da Comissão de Economia k!\.rt. 102, § 4. 0 •

INADMISSIBILIDADE
em discussão prévia -

INCLUSÃO em Ordem do Dia de parecer final da comissão sôbre contas do Presidente da República Art. 176, § 5. 0 •

emenda
Art. 109.

d~

INADMISSIBILIDADE d'?. emendas,
sub-emendas, ou substil'idivos Art. 107.

INGLUSAO em Ordem do Dia de projeto com pareceres - Art. 123.

INADMISSIBILIDADE de escrntínio
secreto - Art. 1,46, § 3. 0 •

INCLUSÃO em Ordem do Dia de pro~
jeto de orçamento - Art. 169, :X:.

INADMISSIBILIDADE do escruU'l.io
secreto em deliberação sôbre discussão prévia - Art. 146, § 3. 0 , III.

INCLUSÃO em Ordem do Dia de projeto de orçamento sem parecer Art. 169, XII.

INADMISSIBILIDADE de manijes. tações de apoio ao govêrno - Artigo
104, II.

INCLUSAO em Ordem do Dia de projeto de reforma do Regimento Interno - Art. 184, § 3. 0 •

-
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INCLU.SAO em Ordem do Dia de proposição com parecer pela inconstitucionalidsde - Art. 28, § 2. 0 , 2."
,parte.
INCLUSÃO em Ordem do Dicl de
Artiproposiçao, requerimento go 101, § 1.º, III.
INCLUSÃO em Ordem do Dia de proposição sôbre subsídios orgrmizada
pela Mesa - Art. 177, § 1. 0 •
INCLUSÃO em Ordem do Dia àe
requerimento de audiência !lo Con··
selho Nacional de Economia sem
parecer - ~\rt. 102, § 2. 0 •
INCLUSAO em Ordem do Dia dc
proposição urgente, com ozi sem
parecer - Art. 158, § 3. 0 •
INCLUSÃO em Ordem do Dia de relatório sôbre as finanças públicas
- Art. 174, § 1. 0 •
INCOMPATIBILIDADE de procedimento com o decôro parlamentar -Art. 189, IV.
INOOMPLETAS razões em parecer
- Art. 19, III, f.
INOON STITU OI ON ALIDADE,
em discusão prévia, não pocle ser
considerada por escrutínio secreto
- Art. 14ü, § 3. 0 , III.
INCON STITU CION ALIDADE,
evidente de proposição - Artigo 88,
§ 3. 0 , II.
lNC ON STI TU OI ON ALIDADE,
parcial de proposição Art. 28,
§ 2. 0 , 2.ª parte.
INOON STITU OI ON ALIDADE,
parecer - 1Art. 51.
JNCORREÇAO de linguagem evitável
pela redação final - ,,.'l.rt. 153, § 6. 0 •
::INCUMB:l!:NCIA de CO'piissão de Inquérito a seus membros ou a funcionários da carreirG,~ Art. 45,
§ 4.º.
INDiE'FERIMENTO de requerimento
de audiência do Cons:elho Nacional
de Econc.,r,ia - Art. 102, § 5. 0 •
INDEFERIMENTO de requerimento
de informação - Art. 101, § 6. 0 •
INDEFERIMENTO de requerimento,
recurso - Art. 101, li 2. 0 •
INDEPENDE de discussão requerimento de convocação de Ministro
do Estado - L\rt. 10~, § 1.º.
INDEPEND:l!:NCIA de redação final
de projeto de resolw,~ão Artigo
153, § 2. 0 •.

INDICAÇÃO à Mesa de líderes e vicelíderes Art. 8. º, § 2.º.
INDICAÇÃO, apresentação
7-0, I.

-

INDICAÇÃO, arquivamento
go 98, § 4. 0 •
INDLCAÇkO, conceito -

Artigo
Arti-

Art. 98.

INDIO.\ÇÃO da iniciativa 1te proposição - Art. 93, I.
INDICAÇÃO das emendas na pul1licação da proposição - Art. 93, VI.
INDICAÇÃO das
informações pretendidas de Ministro de Estaclo convocado - Art. 193.
INDICAÇÃO de representações
integram bloco parla.mentar tigo 10, § 3. 0 •

que
Ar-

INDICAÇA!O das provas por Comissão de Inquérito - 1Art. 45, § 6. 0 •
INDICAÇÃO de líder para preenchimento de vaga em comissão - Artigo 57, § 3. 0 •
INDICAÇÃO de 11: embros e de substitutos permanentes das Comissões
- Art. 9. 0 •
INDlCAÇÃO de substituto interino
para as comissões - Art. 5-6, § 1.0 •
INDICAÇÃO
de voto em separado,
ou vencido, na publicação da proposição - Art. 93, V.
INDICL\ÇAO do objetivo de sessão
secreta - Art. 82.
INDICAÇÃO dos que votaram a favor ou contra o parecer -- Art. S3,
parágrafo único.
INDICAÇÃO em parecer verbal dos
votos contra e a favor - Art. 113,
:parágrafo único.
INDICAÇÃO, encaminhamento à Comissão - Art. 98, § 1.0 •
LNDICAÇÃO e projeto
- 1.1\.rt. 98, § 3.0 •

consequente

INDICAÇÃO independe de juiy<t7nento preliminar do plenário - Artitigo 98, § 1.0 •
INDICAÇÃO, leitura -

Art. 98, § 1. 0 •

INDICAÇÃO na proposição de
discussão - Art. 93, II.

SILU

INDICAÇÃO no parecer dos que votaram a favor e contra -- Artigo
112, § z.0 , m.

130 ·INICIATIVA da Mesa o processo por
procedimento incompatível com o
Art. 191.
decôro parlamentar INICIATIVA da Mesa na constituição de comissão Mista - A rt. 33.

INJURIA
69, XV.

a

Deputado ·-- Artigo

Art. (J5.

INQUÉRITO sôbre delito na Câmara
- Art. 202.

INICIATIVA de projetos de Comissão ou da Mesa - Art. 95, II.

INQUÉRITO sôbre delito na Câmara,
escrivão - Art. 202, § 2. 0 •

INICIATIVA
Judiciário -

INQUÉRITO sôbre delito na Câmara, observância das leis de processo
e dos reaulamentos policiais do
Distrito Federal - Art. 202, ~ 1. 0 •

INICIATIV11 de projetos -

'

INíGIO ou terminação de explicação
pessoal - Art. 67, § 2.0 •

de projetos tlo Poder
Art. 95, IV.

INICIATIV1.\. de projetos do Presidente da República - Art. 95, IH.
INICIATIVA de projeto por Deputados - Art. 9•5, I.

INQUÉRITO sôbre excesso cometido
por Deputado - Art. 201.

INICIATIVA de proposição, 1:ndicação
- Art. 93, I.
INICI1.\.TIVA do Presidente parn clt:signar Comissão Externa -- Artigo 32.
INICIATIVA do Senado em emenr>.a
à Constituição - Art. 182, ! 9.º.

INQUIRIÇAO de testemunha em Comissão de Inquérito por Deputado
que dela não participe Artigo
45, § 9. 0 •

INÍCIO dos debates pelo Ministro de
Estado - Art. 197, § 4. 0 .
INÍCIO da legislatura para o pa_qamento de subsídio fixo Artigo
178, § 1. 0 , r.
INÍCIO da sessão, hora -

Art. 72.

INíCIO da sessão ordinária -- Artigo 62.
INÍCIO das votações -- :Art. '/4, ~ 1.º.
INíCIO
das votações em plenârtO,
convite às comissões - Art. 138.
INÍCIO da votação extin(Jue a prazo
para ser requerido o seu adiamento
- Art. 152.
INíCIO de legislatura e exerc:cio da
presidência da Câmara - Al't. 2. 0 ,
§ l:º.
·IN:i1CIO de legislatura, segunda sesArt. 3. 0 •
são preparatória INÍCIO de discussão, ou de ou~ra wtação,
impede
reclamação sôbre
votação anterior - .Pp-t. 141, ~ 7. 0 •
l:NíOIO do trabalho da Câmara na
primeira sessão legislativa l!rtigo 23.
INíCIO dos trabalhos das comissões
Art. 37.
INí·CIO dos trabalhos por Secretário
- 1_\.rt. 20.
INíCIO dos trabalhos 'Aºr Vice-pretidente - 1Art. 20.

INQUIRIÇAO de testemunhas por
comissão de Inquérito - Art. 45,
§ 2.º.
INSCRIÇAO
apenas de oradores a
favor, on sàmente contrários, à proposição - Art. 128, § 2. 0 •
INSCRIÇAO de orador do Expediente
- Art. 73, § 8. 0 •
INSCRIÇAO de orador do Expediente de próprio punho, ou por líder
- Art. 73, § 8. 0 •
INSCRIÇAO de oradores pam após
a Ordem do Dia - Art. '17.
IN1SCRIÇAO de oradores para discussão prévia - Art. 124.
INSCRIÇAO de oradores para 0 fim
do Expediente - 1Art. 73, 3 9.0 •
INSCRIÇAO para a terceira parte
da Ordem do ÍJia
Artigo 62,
§ 7.º.
INSCRIÇAO para explicação pessoal
- Art. 62, § 7. 0 •
INSCRIÇAO para prosseguir em cliscurso à hOra do Expediente - Artigo 73, § 7. 0 •
INSCRIÇAO
§ l.º, c.

pessoal

INSCRIÇAO por
§ 7.º.

líder

Artii:;·o

-

Art.

62,
6 ')

~,

INSERÇAO em ata de sessão de retificação - Art. 73, § 2. 0 •
IN1SISnN'CIA para falar anti-regimentalmente - Art. 69, VII.

-
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INSFEÇÃO de trabalhos do sseroiços
administrat vos da Câmara -- Ar.
tigo 21, V.
INSTALAÇÃO de aparelhagem para
votação por processo mecânico Art. 205.
INSTAURAÇÃO de
delito na Câmara -

inquérito sôbre
Art. 202.

INS'Il.\URAÇÃO de processo por procedimento incompatível com o decôro parlamentar - Art. 191.
INSTAURAÇÃO do processo sôbre
perda de mandato de Deputaao Art. 190, § 1.0 •
INSTITUIÇÃO de assistência, crédito
especial - Art. 181.
INSTITUIÇÕES culturais, audiência
solicitada por comissões - Art. 41.
INSTRUÇÃO -

Art. 28, § 4. 0

•

INTEMPESTIVIDADE de
requerimento de destaque para a vatacêío
de emenda - 1.\rt. 148, § 4.º. ·
INTERCAMBIO
comercial com as
nações estrangeiras - Art. 28, § 2.º.
INTERll:SSES
particulares,
licença
que determina perda do subsídio Art. 178, § 4. 0 , II.
INTERMEDIARIO de representação
partidária junto aos ôrgãos da Câmara - Art. 8. 0 •
INTERPOSIÇÃO de recurso contra
eliminação de parte do projeto de
orçamento, ou recusa de emenda
ao mesmo, a quem cabe - Artigo
168, § 2. 0 •
INTERFRETAÇÃO conclusiva do Reç;ulamento dos Servicos Administrativos da Câmara - , Art lô, XIV.
INTERPRETACÃO do Regimento Arts. 83 a 8Í5.
INTERPRETAÇÃO do Regimento relacionada com a Constituir;âo
Artigo 83.
INTERPRETAÇÃO do Regulamento
dos serviços administrativos da Câmara - 1.\rt. 21, VI.
INTERREGNO
parlamentar e nova
edição do Regimento Interno - Artigo 185.
INTERROGAÇÃO
sôbre
próposito
não cabe em requerimento de informação - Art. 101, § 5.º.

INTE'.RRUPÇAO
go 131.

Arti-

-

de orador

INTERRUPÇÃO de orador em comissão - Art. 53, IX.
INTERRUPÇÃO de orador para questão de ordem - 1Art. 83, § 7.º.
INTERRUPÇÃO do orador que se
desviar da questão - Art. 19, I, e.
INTERRUPCÃO de reunião de Comissão - Art. 34, § 4.º.
INTERRUPÇÃO de votação tigo 137, § 6º.

Arti-

INTERRUFCÃO na Ordem do Dia Art .. 76. ,
INTERSTíCIO entre o início da distribuição em avulso do projeto de
orçamento e o da discussão - Artigo Hi9, X.
INTERRUPÇÃO de orador para a
prorrogação da sessão - Art. (i7,
§ 4.º.
INTERSTíCIO entre votação e discussão suhse11üente - Art. 132.
INTERSTíCIO, requerimento de dispensa - Art. 100, XIII.
INTERVENÇÃO em países
igeiros - 1.\rt. 28, § 2.º.
INTERVENÇÃO
117, VIII.

federal

estran-

Artigo

-

IN'T'ERVENÇÃO
federal ordem de
prefe·;-ência do projeto urgente
Art. 154, § l.º, II.
INTERVENÇÃO não permitida de
qualquer Poder no policiamento da
Câmara - Art. 199.
INTIMAÇÃO a indiciados e testemunhas para comparecer a Comissão de Inquerito - l.\rt. 45, ! 3.ª.
INVALIDADE
7. 0 , IX.

de cédulas

·-- Artigo

INVESTIG1.\ÇÃO de fatos diversos
por Comissão de Inquérito - Artigo 45·, § 8.
INVóLUCRO lacrado para a ata de
sessão secreta - Art. 72, § 11.
IRRADIAÇÃO dos debates
nário - Art. 71.

do

ple-

IRRADIAÇÃO ou gravacão dOs debates das Comissões _:_ Art. 6. 0 •
IRRIGi.\ÇAO -

Art. 28, § 3.º.

132 IRRIGAÇAO, águas para êsse fim Art. 28, § 3. 0 •
ISENÇÕES - Art. 28, §
ITENS formulados para
recidos por Ministro
sua resposta antes de
recimento à Câmara -

3.0 •
serem esclade Estado e
seu compaArt. 197.

.J
JUIZ criminal e Comissão de Inquérito - Art. 45, § 3. 0 •
JUíZO do Presidente sôbre os nomes
parlamentares - Art. 2. 0 , § 3. 0 •
JULG.\MENTO das contas do Presidente da República, votação por
escrutínio secreto
Artigo 146,
§ 1.º, II.

LEI orçamentária, elaboração da redação final do projeto - i.!l.rt. 153,
§ 1.º.
LEI orçamentária não admite deliberacão em escrutínio secreto - Artigo -146, § II.
LEI orçamentária, ordem de. pr~io,
rênciCb entre os projetos urgentes A.rt. 154, ~ 1 °, III.
LEI orçamentária, projeto 28, § 7. 0 •

Artigo

LEI orcamentária, prorrogação de
prazo para apresentação de parecer
sôbre as emendas ao projeto - Artigo 103, II.
LEI que deve resultar de parecer Art. 112, § 4. 0 •

JULGAMIDNTO de concorrências ·Art. 16, VIL

LEIS do processo e regulamento policiais do Distrito Federal em inquérito sôbre delito na Câmara - Artigo 202, § 1. 0 •

JULGAMENTO de constitucionalidade pelo plenário - Art. 28, § 2. 0 ,
2.ª .parte.

LEIS essenciais à ação legislativa,
publicação - Art. 185, par.á,grafo
único.

JULGAMENTO de contas
Artigo
16, VIII.
,
JULGAMENTO do plenário sôbre
constitucionalidade
Artigo 28,
§ 2. 0 , 2.ª parte.
JUNTAS Comerciais - Art. 28, § 1.0 •
JUSTIFICAÇAO da proposição, publicação - Art. 93, par1igrafo único.
JUSTIFICAÇAO oral de proposição,
anexação ao respectivo processo Art. 91.
1
JUSTIFICAÇÃO de err.~enda, publicação - Art. 93, parágrafo único.

L
Li.'\.PSO em autógrafo do senado Art. 153, § 11.
LAUDO de inspeção de saúde para
licença com subs:dio integral - Artigo 187, § 2. 0 •
LEGISLAÇAO especial sôbre os trabalhos das Comissões de Inquérito
Art. 45.
LEGIBLAÇAO social - Art. 24, VI.
LEI, decreto, regulamento, contrato,
concessão ou ato administrativo referido em projeto e sua ~ranscrição
- Art. 97, § 5. 0 •

LEIS periódicas não podem ser votadas por escrutínio secreto - Artigo
1'46, § 3. 0 , II.
LEITUR1.\ da ata de comissão tigo 53, IV.

Ar-

LEITURA da ata e de documentos.
tempo destinado - Art. 73, § 4. 0 •
LEITURA da ata em sessão tigo 73, § 1.º.

Ar-

LEITURA de indicação em plenário
- Art. 98, § 1.º.
LEITURA de requerimento de licença
- Art. 186, § 2. 0 •
LEITUR1_!\,
de requerimento de urgência - Art. 13.0, II.
LEITURA, discussão e votação da ata
em reunião de Comissão - Artigo
37, I.
LEITURA, discussão e votação de
proposições nas Comissões Artigo 37, V.
LEITURA de matéria para o plenário - Art. HJO, IV.
LEITURA do expediente em reunião
de Comissão - 1.\rt. 37, II.
LEITURA do parecer na comissão Art. 39, § 8. 0 •
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-

LEITURA Jos pareceres nas comissões - Art. 37, IV e v.
LEITURA do resultado de eleição Art. 7. 0 , X.
LEITUR•.\ dos nomes votados tigo 7. 0 , VII.

Ar-

LEITURA em comissão, dispensa - Art. 37, § 2. 0 •
LEITURA, publicação e distribuição
de emenda à Constituicão - Artigo 182, § 1. 0 •
•

LICENÇA para Deputado desempenhar miósao âiplomática ·- Artigo186, I.
LICENÇA para Deputado
zado - Art. 187.

hJJ:;pi~ali

LICENÇA para Deputado impossibilitado de atender aos deveres do
mandato - Art. 187.
LIICENÇi.\ para desempenho de missão diplornctlir.a - Art. 9ti, n. III.
LICENÇA para interêsses particulares, máximo - Art. 18<6, § 3. 0 •

LEVANTAMENTO da primeira sessão
preparatória de cada legislatura Art. 2. 0 , § 2. 0 •

LICENÇA para processar Deputado ·
Art. 28, § 1.0 •

LEVANTAMENTO
tigo 19, I, k.

LICENÇA para processo criminal do·
Deputado, votação por esc,ntmio
secreto - Art. 146, § 1.º, n.

da

sessão -

Ar-

LEVA:NTAMENTO de sessão por escassez de Deputados presentes ·Art. 66, III.

LICENÇt.\ parn processo de Dem;i:i.do·
- Art. &6, II

LEVANTAMENTO de sessão por falta
de "quorum" - Art. ,65 •

LICENÇA pura suplente ;io exercício
do mandatJ - Art. 186, § 3. 0 •

LEVAN'Il.l\.MENTO de _questão de ordem com orador na tribuna - iArtigo 130'.

LICENCIAMENTO para tratar d~ interêsse1 7.artici;lares, perda do subsídio - Art. 178, § 4. 0 , II.

LEVANTAMENTO possível da sessão
- Art. ,66.

LICENÇA parcelada a De')Jutado Art. 186, § :i:·.

LICENÇA a Deputado,
Art. 186, § 3. 0 •

LICENÇA, requerimenw
fun,J,amentado diriaitlo à Mesa - ~l\.rc 186,.
~ 2.º.

máxima

-

LICENÇA a Deputado para ~rata
mento de saúde - iArt. 18'6, III.
LICENÇA a Deputado para participar de congressos, conferências e
reuniões culturais - Art. 186, II.
LICENÇA a Deputado pela Mesa
Art. 16, XVI.
LICENÇA a Deputado por meio de
projeto de resolução Art. 186,
§ 1.º.

LIDERADOS 1..fa Maioria e da Minoria - Art. 14, § 2.º.
LIDERADO de tíoco parlamer,.tar Art. 14, ~ 2. 0 .
LIDER comum de partidos reunidos
em bloco
Art. 13, parágrafo
único.
LIDER da Minoria rágrafo único .

Art.

13, pa-

LJ:CENÇ•.I\. a Deputado, n:querimento
- Art. 101, V.

LIDER da Minoria e uso da palavra
- 1.1\.rt. 14, § 1. 0 •

LICENÇA a Deputados a 188.

LIDER de bloco parlamentar go 10, § 1.º.

Arts. 186

LICENÇA ao Presidente ou ao VicePresidente da República para se ausentar do país - Art. 117, IX.
LICENÇA ao funcionário da Câmara
- Art. 16, VI.
LICENÇA com percepção integral do
subsídio - Art. 187.
LICENÇA com subsídio integral, requerimento - Art. 187, § 2. 0 •

Arti-

LIDER de bloco parlamentar e usada palavra - Art. 14, § 1. 0 •
LIDER de partido -

Art. 8. 0 •

LIDER de partido que não falou no·
últimos dez dias - Art. 12, parágrafo único.
LIDER do 'Partido pol'.tico de maior
número de representantes - Artitigo 13, ,;:arágrafo único.

134 LíDERES -

LíDERES e Vice-Líderes 8. 0 , § 2. 0 •

Artigos

LíDERES signatários de requerimento de urgência - Art. 157, II.
LíDER, ·insericão de oradores tigo 62, § i.ó, c.

tAr-

LINGUAGEM imprópria não pode
ser usada
pelo orador - Artigo
129, III.
LINHAS divisórias, ou fronteiras Art. 28, § 2. 0 •
LISTA de crnn'f1a.recitr ento no início
da sessão - Art. 72, § 1.º.
LISTA geral dos Deputados na votação nominal - Art. 141.
·LIVRO da registro de questões de ordem - 1Art. 84.
LIVRO especial de inscrição para explicação pessoal - Art. 77, § 1. 0 •
·LIVRO especial
para inscrzçao de
· orador do Expediente Art. 73,
§

M

Arts. 8. 0 a 14.

8.º.

LIVRO próprio para insci'ição tigo 62, § 1.º, c e d.

Ar-

LIVRO,
requerimento d•.e requisição
- Art. 101, § 1.0 , I.
,LOCAL das reuniões das Comissões
- Art. 34.
LOCALIZAÇÃO de Ministro de Estado no recinto da Câmara - Artigo 196.
LOTAÇÃO do
pessoal efetivo dos
Serviços da Câmara - Art. 16, XII.
LUGAR de Ministro de Estado que
comparece a comissão - Artigo 196,
parágrafo único.
LUGAR em Comissão verdido por
motivo de faltas - Art. 19, III, c.
LUGAR em comissão,
de preenchimento
§ l.º, II.

r~querimento

Artigo lCH,

LUGi.\RES dos Deputados, sua ocupação em sessão solene -- Art. 69,
XVII.
LUGARES· dos serviços aitministrativos da Câmara e seu provimento Art. 16, V.
LUGARES na Mesa, hora de acupação - Art. 72.

MAIORIA absoluta de votos a favor
na verificação de votação - Artigo
140, § 3. 0 •
l\Ci_\IORIA absoluta dos Deputados
para eleição da Mesa - Art. 7. 0 , I.
MAIORIA absoluta
dos votos dos
membros presentes -- Art. 7.º, XI.
MAIORIA absoluta quorum de deliberação das comissões Art. 38.
MAIORI1.!\. parlamentar -

Art. 13.

MAIORIA simples em segundo escrutínio - Art. 7. 0 , XIII
MAIS idoso, eleito no caso de empate - Art. 7. 0 , XIV.
MANDATO, da perda 192.
MANDATO de
Art. 96, I.

1.!\.rt. 189 a

Deputado,

MANDATO, perda -

perda -

Arts. 189 a 192.

M.i.NDATO, quando o
Deputado - Art. 189·.

perderá

o

MANIFESTAÇÃO de Comissão sôbre
determinaria assunto, sugestão Art. 98.
MANIFESTAÇÃO de pezar, requerimento - Art. 104, I.
MAI\IFEST1.\ÇÃO do plenário a pedido de verificação na votação
Art. 140, § 2. 0 •
MANIFESTAÇÃO pela passagem da
data de entidade de direito privado, inadmissibilidade - Art. 104, II,
MANIFESTAÇÃO por motivo de luto
nacional - 1Art. 104, I.
MANIFESTAÇÃO vedada à comissão
- Art. 50.
MANTER a ordem nas sessões tigo 19, I, b.

Ar-

MANUAL do Deputado parágrafo único.

185,

Art.

l\!J.!\.NUTENÇÃO da ordem em reunião de comissão - Art. 53, III.
MANUTENÇÃO da ordem nas sessões
- Art. 69.
MANUTENÇÃO da proporcionalidade
partidária nas Comissões Artigo 27.
MANUTENÇÃO da ordem - Art. 19,
I, b.

-
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MANUTENÇAO provisória da composição e das atribuições das Comissões - 1.\rt. 204.
M.\TÉRIA anti-regimental c.r. prrojeto de orçamento - Art. 19, I, m.
MATÉRIA a ser lida para o plenário, requerimento - Art. 109, IV.
MATÉRIA considerada urgente, ordem de preferência para o projeto
urgente - A1t. 154, & 1.º, IV.
MATÉRIA de artigo de projeto Art. 97, § 3. 0 •
MATÉRIA de caráter político ou administrativo a serem rc(Juladas pela
Câmara - Art. 96.
MATÉRIA de comissão remetida
Mesa - IArt. 53, XIII.

à

MATÉRIA de discussão emendada,
vota{ião - Art. 137, § 1.0 •
MATÉRIA de discussjão já adiada
não comporta novo adiamento Art. 135, § 4. 0 •
MATú:RIA de natureza regimental em
r:;rojeto de resolução - Art. 96, VI.
M\TÉRIA dependente
de parecer,
distribuição - Art. 19, IV, c.
MATÉRIA destinada à Ordem do Dia
rratamento - Art. 74.
MATÉRIA dis'[lensada de leitura em
comissão, cópias - Art. 37, § 2. 0 •

M \.TÉRIAS análogas, parecer tigo 112, § 5. 0 •

Ar-

MATÉRIAS na Ordem do Dia, ordem
na votação - Art. 74, § 1.º, V.
MATll:RIA tributária -

Art. 28, § 5. 0 •

MATÉRIA urgente, discussão e votacão simultânea em mais de uma
cornissão - 1.\rt. 37, § 3. 0 •
MATll:RIA urgente em exame em
mais de uma Comissão, publicação
- Art. 37,, § 3. 0 •
MAXIMO de licença a Deputado Art. 186, § 3. 0 •
MAXIMO :te lil'ença com subsídio mtegral - Art. 17'Ü, § 1.º.
MAXIMO do prazo de adiamento tia
discussão - Art. 135.
MEDIDAS financeiras ou legais, em
caso de ouerra, comoção intestina
ou calamidade público - Artigo
117, V.
M:E:DICIJ'\•.\ f' profissões afins, exerc'.cio - Art. 28, § 9.º.
MEIA hora final da sessão go 77.
MEIOS de transmissão § 10.
MEMBRO mais idoso
- Art. 52, § 1.º.

da

Arti-

Artigo 28,
comissão

MATÉRI1.\ distribuída às Comisseõs
Art. ·47.

MEMBRO da Mesa e apuração da
sua eleição Art. 4. 0 , parágrafo
único.

MATÉRIA distribu:da aos relatores
- Art. 37, III.

MEMBROS da Mesa, hora da ocupação dos lugares - Art. 72.

MATÉRIA distribuída nas comissões.
·
inserção em ata - Art. 59, IV.

MEMBROS da Mesa não poclendo fazer parte de qualquer Comissão ·Art. 15, § 4. 0 •

Ml.\TÉRIA em discussão,
Art. 74, § 2. 0 •

debate

MATÉRIA em regime de urgência na
comissão - Art. 37, § 1.º.
MATÉRIA em tramitação ordinária,
prazo para parecer - Art. 39, J.II.
MATÉRii.\ entrada ou saída na comissão - Art. • 58, § 1. 0 , I.

MEMBRO da Mesa que deixa de comparecer :is sessões - 1.\rt. 15, & 'l.C.
MEMBROS
das
Comissões e seus
substitutos permanentes, indicação
0
Art. 9. •
MEMBROS das Comissõe~ Per•zc;,nenMs necessárias para J início
dos trabalhos Art. 37.

MATÉRIA que não pode figurar em
projeto ele c,rçamento, anuw:;io ao
plenário de sua exclusão - Artigo
168, § 1.º.

MEMBROS
das Comissões Permanentes, como são indicados - Artigo 26.

Ml'.TuRIA 1 ecebida, conhecimenf.o à
comissão - _\rt. 37, ! 3.º.

MEMBROS de Comissão e seus substitutos - Art. 19, III, b.

MEMBROS de comissão,
de assi1w ··tra de parecer
53, XII.
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faculdade
···- Artigo

MEMBROS do Corpo Diplomático,
tribuna reservada - Art. 200, § Lº.

ME.SA, pre]P.renda para a proposicãcr
de sua iniciativa - Art. 154, § 2. 0 •
MESA, presidência de suas reuniões- Art. 19, IV, a.

rvíE.iVIBROS

MESA, redação final de projeto sôbreassunto de economia interna da Câmara - Art. 153·, § 1.0 •

MEMORIAIS dirigidos à Câmara, recebimento -- Art. 21, I.

Mll:TODO de votação e destaque Arts. 147 a 150.

M1l:S que precede as eleições, Ordem

MINISTll:RIO Público, assuntos à êleatinentes - Art. 28, § 1.º.

raiwsos áas comisseõs,
substituição - Art. 53, XVI.

do Dia, trabalho de Comissão
Art. 81.

MESA -

MINISTll:RIOS não militares, serviços subordinados - Art. 28, § 11.

Arts. 15 a 21.

MESA apresentação. de projeto de resolução para a concessão de licença
a Deputado - Art. 186, § 1.0 •

MINISTll:RIOS no projeto de orçamento - L\rt. 166, parágrafo único.

Ar-

MINISTRO de Estado, dia e hora:
que deve comparecer quando convocado - Art. 193.

MESA, assinatura de resolucão sua
- IA.rt. 19, IV, b.
,

MINISTRO de Estado, comunicacão·
da sua convocação - Art. 193. •

MESA, competência privativa
policiamento - Art. 199.

MINISTRO de Estado, convocação Art. 193.

MESA, assinatura de ato seu tigo 19, IV, b.

para

MESA, concessão de licença a Deputado - Art. 186, § 1. 0 •

MINISTRO de Estado,
comparecer à Câmara -

MESA, correcfí.o da inexatidão em
redação final aprovada -- Art. 153,
10.
MESA da sessão anterior dirige os
trabalhos da convocação extraordinária - Art. '6. 0 •

MINISTRO de Estado no recinto da
Câmara, localização - Art. 196.

*

MESi.\ da sessão leaislativa anterior
dirige os trabalhos da Câmara até
a eleicão do novo Presidente - Artigo 5'. 0 , § 2.º.

desejo deArt. 194.

MINISTRO de Estado, prazo para·
atender a convocação :._ Art. 193.
MINISTROS de Estado, comparecimento - Arts. 1931 a 197.
MINISTROS de Estado em reuniões
secretas de comissões - Artigo 35,.
§

5.º.

MINORI1AS -

Art. 13.

MESA e devolução de autógrafo ao
Senado pela sua inexatiqão - Artigo 153, § 11.

MISSÃO diplomática desempenhwf,rt
por Deputado - Art. 186, I.

MESA, eleição para
de vaga - Art. 7. 0 •

preenchimento

MISSÃO diplomática, licença para o·
desempenhJ - Art. 96, III.

MESA e sua competência -- Art. 16.

MOÇÃO a favor ou contra ato de outro Poder - Art. 19, II, /.

MESA, expedição de Regulamento
dos servicos administrativos da Câmara - ;.\rt. 203.

MODIFICAÇÃO da lei de fixação das
fôrças armadas - Art. 82, § 50.

MESA e verificação do quorum. necessário à sua eleição -· Art .· 5.º.

MODIFIC '\.ÇAO das condições de intervenção federal - Art. 117, VIII.

MESA, hora de ocupação os lugares
- Art. 72.
MESA, órgão das suas deciseõs - Artigo 19, IV, d.
MESA, modificação dos serviços administrativos da Câmara -· Artigo 203, § 3. 0 •

MODIFIC1.\ÇÃO do Regimento Comum - Art. 33, parágrafo único.
MODIFICAÇÃO do Regimento Interno - Art. 184.
MODIFICAÇÃO dos serviços administrativos da Câmara - Art. 203,
§ 1.º.

-
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MODIFICAÇAO na Ordem do Dia
pela ordem de apresentação de requerimentos - Art. 155, § 2. 0 •

NORMAS de intercâmbio comercial
com as 1u.e~e~ estrangeir:cs -- Artigo 28, § 2. 0 •

MODIFICACAO vedada ao orador de
apartes ___:, 1.'1.rt. 133, § 5 .0 •

NORMAS .tos trabalhos de C'J;níssfo
Especial para conhecer de procedimento incompatível com o decôro
parlamentar - 1.'\.rt. 191, § 2. 0 •

MODIFICAÇÕES em legislação codificada - Art. 39, § 5. 0 •
MODIFICAÇAO na Ordem do Dia
por preferência, consulta prévia à
Câmara - Art. 155, § 1. 0 •

NORMAS previstas para as Comissões de Inquérito quanto a realização de processo de perda de mandato de Deputado - Art. 190, § 2. 0 •

MODlFICAÇõES no sistema tributârio - Art. 28, § 3. 0 •

NORMAS referentet1 às questões de
ordem e reclamações Art. 85,
§ 2.º.

MOMENTO para requerimento de
destaque de emenda para votação
- Art. 148, § 3. 0 •
MOMENTO das votações, reunião das
Comissões - Art. 34, § 5. 0 •
MOMENTO para apresentação tj,e requerimento de prorrogação da sessão - .'l:rt. 67, § 1. 0 •

NORMAS regimentais infrin,gidas por
matéria destinada a publicação Art. 19, V, a.
NOTAS taquigráficas em comissão,
sua publicaçãn - Art. 39, § 21.
NOV1A edição do Regimento Interno
- Art. 185.
NOVA legislutw a e desar7uivainento de proposição - Art. 90, § 2. 0 •
NOVA licerica com subsídio intearo l
- Art. 187, § 2. 0 •
..

NAO apanhamento de discursos Art. 19, I, i.
NAO publicação de apartes go 133, § 4.°.

Arti-

NAO realizacão de sessão, requerimento - Árt. 103, XVI.
NECESSIDADE de parecer para a
incl'!lsão de proposição em Ordem
do Dia - Art. 80.
NECESSIDIADE do Presidente deixar
a sua cadeira - Art. 20.
NEUTRALIDADE - Art. 28, § 2. 0 •
NOMEAÇAO de Comissão Especial Art. 19, I, p.
NOMEAÇÃO de Comissão Externa Arts. 19, III, a e 32.
NOMES dos votados e sua leitura 1.'l.rt. 7. 0 , VII.
NOMES
parlamentares e iuieo do
Presidente sôbre a sua composição
- Art. 2.º, § 3. 0 •
NOMES
parlamentares com as legendas partidárias - Art. 2. 0 , § 3. 0 •
NOMES parlamentares, sua composição - Art. 2. 0 , § 3. 0 •
NORMAS de elaboração do orçamento - Art. l{i9.

NOVA redação para pedido de au·diência do Conselho de Economia
Nacional - Art. 102, § 3. 0 •
NOVA remessa de emenda à Constituição ao senado - Art. 188, ~ 8. 0 •
NOVO laudo médico para prorrogação de licença, com subsídio integral - Art. 187, § 2. 0 •
NUMERAÇÃO, condição para prioridade - Art. 162, I.
NúMERO da proposição - Art. 93.
NúMERO de assinaturas em recurso
contra indeferimento de requerimento de informações - 1Art. 101,
§ 6.º.
NúME-:RO de Comissões Permanentes
- Art. 24.
NúMERO ae Deputados nccPssário a
requerimento de urgência - Artigo 157, m.
NúMERO
de Deputados necessário
para recurso sôbre pedido de destaque de emenda. em projeto de orçamento - Art. 173, § 1.º.
NúMERO de Deputados para encaminhar votação de requerimento Art. 103.
NúMElRO
de Deputados presentes,
anúncio - Art. 19, I, s.

-
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NúMERO de membros da Comissão
especial para organização das contas do Presidente da República -Art. 175, § l.º.
NúMERO de membros das Comisseõs
Art.
30, parágrafo
Especiais

único.

·

NúMERO de membros das Comissões
Permanentes - Art. 25.
NúMERO de membros de catJa turma
de comissão - Art. 3·6.
NúMERO de membros de Comissão
de Inquérito - Art. 31, § 3. 0 •
NúMERO de membros de Comissão
Externa - Art. 32.
·
NúMERO '1e membros de Partida
nas Comissões permanen+es . - Artigo 26.

OBRAS no Palácio Tiradentes tigo 16, X.
OBRAS Públicas -

Ar-

Art. 28, § 12.

OBSE'.RVANCI1A das leis do processo·
e dos regulamentos policiais em
inquérito sôbre delito na Câmara
- Art. 202, § 1. 0 •
OBS_ERVANCIA de disposição regimental, requerimento - Art. 101, V.
OBSERVANCI1.\ do Re(Jimento tigos 19, I, b, e 83 a 85.

Ar-

OBSERVANC IA do Regulamento dos
servicos administrativos da Câmara
- AÍ-t. 21, VI.
OBTENÇÃO de licença por Deputado·
- Art. 186.

NúMERO de membros para início de
trabalhos das Comissões - 1Art. 37.

OCUPAÇÃO da cadeira de secretário
- Art. 15, § 2. 0 •

NúMERO de oradores na discussão
de proposição urgente - Artigo 158,
§ 4.º.

presidência
pelo
OCUPAÇÃO da
Deputado 1:.-.tis idoso com inicio de
0
0
legis lat un,,
Art. 2. , § 1. •

NúMERO de oradores em discussão
prévia - Art. 120.
NúMERO de Suplentes ctd, secretarias - Art. 15, § 1.º.

OCUPAÇÃO da tribuna -

NúMERO determinado de assinaturas - Art. 88, § 8. 0 •
NúMERO determinado de
a falar - Art. 75, § 1.0 •

oradores

NúMERO de vêzes de reunião da Comissão - Art. 34.
NúMERO de Vice-Presidentes dei comissões - Art. '52.
NúMERO legal é indispensável para
urgência - Art. 156, pará;srafo único, I.
NúMERO legal para deliperar
vendo orador - L'irt. 131, I.

ha-

NúMERO para abertura de sessão .:___
Art. 72, § 2.0 •

o

Art. 70.

OCUPAÇÃO de lugares na Mesa Art. 72.
OCUPAÇÃO de lugares pelos Deputados - Art. 69, XVII.
ONZE de março e sessão preparatória para eleição de Mesa - Artigo 5. 0 , § 1.0 •
ONU -

Art.

28, § 2. 0 •

ONUS para a Câmara nas Comiss,)es
E,xternas Art.
32,
parágrafo

único.

OPÇÃO em comissão -

1Art. 57, II.

OPÇÃO não manifestada por comissão - Art. 57, § 1.0 •
OPORTUNIDADE de despesa tigo 5•3, II.

Ar-

ORADORES a favor ou contra a proposição - Art. 19, I, d.
ORADOR a favor só quando houver
contrário - Art. 7'5, § 1.0 •

OBJETIVOS de Comissão de lnquirito - Art. 30, § 3. 0 •

ORADOR ao fim da hora do Expediente - 1Art. 73, § 9. 0 •

OBJETIVOS de bloco parlamentar ~rt. 10, § 3. 0 •

ORADO'R dirige-se ao Presidente, ou
à Câmara - Art. 69, XI.

OBJETO elo
Art. 97.

ORADOR do Expediente -

projeto

em

~menta

§

6.º.

Art. 73,

ORADOR do Expediente,
- Art. 7. 0 , § 8. 0 •
ORADOR em nome
Art. 70, VIII.

de
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inscrição
partido

OR;.!\.DORES em discussão prévia
Art. 124.
ORADORES na discussão das emendas do senado ao projeto de orçamento - Art. 172, III.
ORADORES, quantos se admitem na
discussão de proposição ur,gente Art. 158, § 4. 0 •
ORADOR fala de frente para a Mesa
- Art. 69, V.
ORADOR fc.,Zando em comissão sôbre
o vencido - 1.!\.rt. 53, X.
ORADOR não pode modificar os
apartes ao seu discurso Artigo
133, § 5. 0 •
ORADOR na tribuna ao terminar a
hora da Ordem do Dia Artigo
19, I, q.
ORADOR na tribuna ao terminar a
hora do Expediente - Art. 19, I, q.
ORADOR na tribuna e prorrogação
da sessão - Art. 67, § 4. 0 •
ORl.!\.DOR na tribuna e qwestão de
ordem - Art. 83, § 9. 0 •
ORADOR no final da sessão
tigo 62, § 9. 0 •

Ar-

-

ORADOR para explicação pessoal Art. 62, § 7. 0 •
ORADOR pode declarar que não permite aparte - Art. 133, § 2. 0 , IV.
ORADOR que externa o ponto de
vista do seu partido - 1.!\.rt. 12, parágrafo único.
ORÇAMENTO -

Arts. 166 a 174.

ORÇAMENTO e Fiscalização Financeira - Art. 24, VII.
ORCAMENTO Geral da União, projeto - Art. 166.
ORÇAMENTO, o que não pode figurar no projeto - Art. 167.
ORÇAMENTO, projeto urgente tigo 117, X.
ORÇAMENTO, proposta § 7.º.

~\r

Artigo 28,

ORDEM da segunda parte da sessão
........ Art. 76.

ORDEM da votação no projeto de orçamento - Art. 169, XIV.
ORDEM de apresentação de requerimentos determina a preferência da
discussão - Art. 154, §i 8. 0 •
ORDEM de colocação por grnpos eras
proposições na Ordem do Dia, alteração - Art. 155.
ORDEM de preferência de projetos
ur(1entes - Art. 154, § 1.0 •
ORDEM de preferência para o projeto de matéria considerada urgente
- Art. 154, § 1.º, IV.
ORDEM de preferência do projeto
urgente de declaração de guerra 1.!\.rt. 154, § 1.º, I. ORDEM de preferência para o projeto urgente de fixação das fôrças
armadas - Art. 154, § 1.0 , VI.
ORDEM de preferência para o projeto urgente de estado de sítio Art. 1'54, § 1.0 , II.
ORDEM de preferência para o projeto urgente de intervenção federal
- Art. 154, § 1. 0 , II.
ORDEM de preferência para o projeto urgente de lei orçamentária -Art. 154, § 1.º, III.
ORDEM de preferência para o p,.ojeto urgente sôbre acôrdos internacionais - Art. 154, § 1.0 , V.
ORDEM do Dia prorrogada automàticamente - Art. 62·, § 2. 0 •
ORDEM do Dia, requerimento de inclusão de proposição Art. 101,
§ l.º, III.
ORDEM do Dia, requerimento de informações - Art. 10-0, XI.
ORDEM do Dia, segunda parte da
sessão - Art. 62, II.
ORDEM do Dia, sem anúncio -· Artigo 19, I, s.
ORDEM do Dia, terminação da hOra
com orador. na tribuna Artigo
19, I, q.
ORDEM das votações - Artigo 74,
§ 1.º.
ORDEM do Dia, adiamento - Artigo 76, III.
ORDEM do Dia e projews com pareceres - Art. 123.
ORDEM do Dia, romuniCOiçõe:s e e.ii:precede as eleições - Art. sn •

140 <ORDEM do Dia, inclusdo de proposição - Art. 80.
·ORDEM do Dia, início -

1Art. 74.

-ORDEM do Dia na última sessão legislativa de legislatura no mês que
precede as eleições - Art. 81.
-ORDEM do Dia, posse -

Art. 7·6, I.

·ORDEM do Dia, preferência go 76, II.

Arti-

ORDEM do Dia, preferência para
emenda do Senado - Art. 29, § 3.0 •
-ORDEM do Dia, preferência para segunda discussão - Art. 79, § 3. 0 •
·ORDEM do Dia, prorrogação tigo 78.

Ar-

ORDEM do Dia, questão de ordem
- Art. 76, parágrafo único.
'

ORGANIZAÇÃO da Comissão Permanentes - Art. 26.
ORGANIZAÇAO das atas da Câmara
em Anais - Art. 86, § 9.0 •
ORGANIZAÇÕES das Comissões Permanentes, prazo - Art. 23.
ORGANIZAÇAO das contas do Presidente da República - Art. 175,
§ 1.º.
ORGANIZAÇAO das
- L\rt. 28, § 2. 0 •

Nações Unidas

ORGANIZAÇAO de pastas nas comissões - Art. 58, § 1.0 , V.
ORGt.\NIZAÇAO de processo
revisão - Art. 58, § 1.º, VI.
ORGANIZAÇAO
orçamentária -

para

do projeto de
Art. 28, § 7. 0 •

lei

ORGANIZ/IQAO de pastas nas comissões - Art. 58, § 1.º, V.

ORDEM do Dia, 1.-etirada de matéria - Art. 7', IV.

ORGANIZ.\ÇAO do trabalho tigo 28, § 6. 0 •

.ORDEM do Dia seguinte, anúncio -1Art. 79.

ORGANIZAÇAO ou reorganização de
autarquias ou emprêsas para-estatais - Art. 28, § 3. 0 •

ORDEM do tralip,lho, requerimento
de informações -- Art. 100, XI.
ORDEM dos trabalhos e suspensão
da sessão - Art. ·69, XII.
-ORDEM geográfica
da relauâo dos
Deputados diplorr.,iados Àrt. 2. 0 ,

3.º.

Ar-

ORGANIZAÇAO periódica de projeto de crédito pela Comissão de Finanças - Art. 179 .
ORGANIZ..\ÇõES assistenciais internacionais - Art. 28, § 2. 0 •
inter-

ORDEM geogrdjica de Estados, Território e Distrito Federal Artigo 2. 0 , § 3. 0 •

ORGANIZAÇÕES financeiras
nacionais - Art. 28, § 2. 0 •
ORGl.\NIZAÇõES monetárias
nacionais - Art. 28, § 2. 0 •

inter-

.ORDEM na Câmara, o seu fiscal Art. 18.

óRGAO da Câmara o Presidente Art. 18.

DRDEM perturbada no plenário e retirada do Deputad,o - 4rt. 19, I, j.

óRGAO das decisões da Mesa tigo .19, IV, d.

ORDEM regimental dos trabalhos da
comissão, alteraçã9 - Art. 37, § 1.0 •

óRGAOS da Câmara a 59.

-ORDINARIAS, sess(}es da Câmara L\rt. 60, h.

óRGAOS da Câmara e representação partidária - Art. 8. 0 .

QRGANIZAÇAo conveniente de proposição, restituição ao autor - Artigo 88, § 7. 0 •

óRGAOS da Presidência da República no projeto de orçamento Art. 16·6, parágrafo único.

·ORGANIZAÇAO d.q. Mesa na sessão
preparatória inicial de cada legislatura - Art. 2. 0 , ~ 2.0 •

óRGAOS de publicidade, representante no recinto - Art. 200, § 2. 0 •

§

<ORGANIZAÇÃO da Ordem do Dia Arts. 19, I, x e 79, § 1. 0 .

Ar-

Artigos 15

óRGAOS de utilidade pública, audiência ou colabOração solicitada
por comissão - Art. 41.

141 ORIENTAÇAO de exclusiva competência de outro Poder - Art. 19,
II, f.
OS QUE podem falar em questão de
ordem - ;Art. 83, § § 2.º e 3. 0 •
OUTRO poder, competência
siva - Art. 19, II, f.

exclu-

PAGAMENTO de ajuda de custo a
suplente - Art. 178, § 5.º.
PAGAMENTO de exercícios findos,
verba no projeto de orçamento Art. 167, III.
PAG!.\MENTO de subsídio a suplente - Art. 178, § 1.º, III.
PAíSES estrangeiros, intervenção Art. 28, § 2. 0 •
PALACIO Tiradentes, sede da Câmara - Art. 1.º.
PALAVRi.\ ao Deputado após o encerramento da Ordem do Diá Art. 77.
quem a

PALAVRA do orador na comissão,
retirada -- Art. 53, X.
PALAVR1AS do orador
ao Presidenrje, ou à
Art. 69, XI.

são diriaidas
Câmara

PALAVRA do Presidente, inadmissibilidade de aparte Artigo 133,
§ 2.º, I.
PALA VRi.\ nas comissões
53, VII.

Artigo

PALAVRA, requerimento dela tigo 100, r.

Ar-

PALAVR.A, requerimento para desistência - Art. 101, I.
PARALELO ao discurso não é admissível aparte - Art. 133, § 2. 0 , II.
PARECER a emendas -

Pr.\RECER, assinaturas § 10.

Artigo 39,

com as respectivas impressao e
distribuição,
condição
para a prioridade - Art. 162, IV.

PAREC~R.

p

PALAVRA aos Deputados,
concede - Art. 19, I, c.

PARECER às emendas no processo
de prestação de contas do Presidente da República, prorrogação de
pmzo - Art. 176, § 6. 0 •

Art.

112,

PARECER com razões imprecisas,
ou incompletas, explicação - Artigo 19, III, f.
PARECER, conceito -

Art. 112.

PARECER, conclusões necessárias
Art. 39, § 8. 0 •
F:ARECER condição para inclusão de
proposição em Ordem do Dia
Art. 80.
P~RECE~l-. contagem
Art. 39, § 16.

de ivotos

PARECER da comissão, como concluir - Art. 112, § 2.º.
PARECER da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre emenda a
projeto de outro Poder - Art. 107,
_r;arágrafo único.
PARECER da Comissão de Economia
sôbre audiência do Conselho Nacional de Economia - Artigo 102,
§ 4.º.
PARECER da Comissão
Especial
para conhecer de procedimento incompatível com o decôro parlamentar, discussão e votação Artigo
191, § 3.0.
PARECER da Mesa obrigatório para
proposição que modifique os servicos administrativos da Câmara Árt. W3.
PARECER de comissão sôbre emenda do senado a projeto do orçamento - Art. 172, I e II.
PARECER de comissão sôbre indicação sem projeto - A.rt. 98, § 4.0 •

em comissão

FIARECER de comissão sôbre propOposição urgente em Ordem do Dia
Art. 158, § 1.0 •

PARECER, a que se deve cingir a
comissão - Art. 112, § 1.0 •

PARECE:R de duas ou mais cOmissões sôbre proposição urge1lte Art. 158, § 2. 0 •

PARECER às emendas a projeto de
reforma do Regimento Interno Art. 184, § 3. 0 •

PARECER de relator designado pelo
Presidente da Câmara, remes.."'11 a
outra Comissão - Art. 39. § 22.

§

3.º.

PARECER, aprovação
- Art. 39, § 10.

142 P AREJCER de que deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei
- i.\rt. 112, § 4. 0 •
PARECER, devolução à Comissão
Art. 112, § 7. 0 •

PARECER e voto anexos ao processo
- Art. 39, § 20.
PARECER e voto, via destinada à
impressão - Ãrt. 39, § 21.
Pi.\RECER favorável de comissão específica e arquivamento Artigo
90, III.

PARECER, discussão em comissão
Art. 39, § 8. 0 •
PARECER, dispensa de leitura em
comissão - Art. 39, § 8. 0 •
PARECER,
distribuição da matéria
dêle dependente - Art. 19, IV, c.
PARECER divergente do voto do relator - Art. 39, § 14.

PARECER favorável, retirada de proposição da Ordem do Dia - Artigo
103, III.
PARECER final sóbre contas do Presidente da República, inclusão na
Ordem do Dia__, Art. 176, § 5. 0 •

Art.

112,

PARECER formulado em desacordo
com o Reaimento - Art. 112, § 7.0 •

P:.'l.RECER em comissão, prazo tigo 39.

Ar-

PARECER formulado por Deputado
designado pelo Presidente da Câmara - :.'l.rt. 114, § 1º.

PARECER do
§ 2.0 , II.

relator -

PARECER em comissão, prazo para
discussão Art. 39, § 9. 0 •
PARECER em comissão, votação Art. 39, § 1(}.
PARECER em regime
prazo - Art. 39, I.

de

urgência,

PARECER em tramf tação ordinária,
prazo para parecer - Art. 39, Ill.
§ '6.º.
P,.'\.RECERES -

Arts. 112 a 1_14.

PARECERES apresentados em reuniões secretas de comissões - Artigo 35, § ·6.0 •
•
PARECERES em comissões não redigidas - Art. 3'1, IV.
PARECERES contrários unânimes Art. 19, II, a.
Pi.\RECER escrito

-- Art. 112, § 2. 0 •

PARECER escrito, em três partes Art. 112, § 2. 0 •
PARECERES das comissões, cópia e
colecionamento em partes - Artigo 58, § l.º, V.
PARECERES das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
ordem de apresentação - Art. 47,
§ 3.º.
BARECERES, public1:ição § •6.º.

Art. 112,

Pi.IBECERES todos favoráveis, prazo
para a discussão da proposição Art. 134, § 1. 0 , V.
PARECERES unâni..mes favoráveis,
discussão do projeto - Art. 120, II.

PARECER independente para. cada
proposição - Art. 112, § 5.0 •
PARECER, prazo para a
- Art. 134, § 1.º, IV.

discussão

PARECER preliminar da Comissão
de Constituição e Justiça em representação sóbre perda de mandato
de Deputado - Art. 190, § 4. 0 •
PARECER prévio do Tribunal de Contas sôbre tomada de contas Artigo 175.
R\RECER relativo a balanço na prestacão de contas do Presidente da
Répública - Art. 176.
PARECER,
§ 2.. 0 , I.

relatório

-

Artigo

112,

PARECER, requerimento de prorrogação de prazo para apresentação
- Art. 103, VII.
PARECER sôbre as emendas a projeto de lei orçamentária, prorrogação de prazo - Art. 103, II. •
PARECERES sôbre as emendas na
publicação da proposição - ;Artigo
93, VI.
PARECERES sôbre as proposições.
publicação Art. 93, parágrafo
único.
PARECER sôbre documento go 112, § 4.0 •

Arti-

PARECER sôbre emenda a proposição urgente - Art. 158, § 5. 0 •
PARECER sôbre emendas ao projeto
de orçamento - :Art. 169, VII.
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PARECERES sôbre emendas, publicação - Art. 93, parágrafo único.

PARECER sôbre emenda à Constituição, publicação - Art. 182, § 4. 0 •

PARECER sôbre indicação 98, § 2. 0 •

PARECER sôbre emenda à Constituição, leitura, publicagão, distribuicão e inclusão na Ordem do Dia
- :<\rt. 18?, § 4. 0 •

Artigo

PARECER sôbre matérias análogas
- Art. 112, § 5.0 •
PARECER sôbre procedimento incompativel com o decôro parlamentar
- 'c\rt. 19.1, § 1.0 •
P ARECERE.S da Comissão de constituição e Justiça em recursos sôbre
questão de ordem - Art. 84.
PARECERES e votos dactilografados
- Art. 39, § 2J.
PARECERES e votos em duas vias Art. 39, § 20.
P·ARECERES favoráveis de tôdas as
Comissões - •Art. 75, § 1.º.
PARECERES favoráveis de tôdas as
comissões, preferência na discussão
- Art. 74, § 2. 0 •
PARECERES, leitura nas
- Art. 37, IV e V.

comissões

MRECER, leitura nas comissões
Art. 37, IV e V.
P•ARECER, leitura
•Art. 39, § 8. 0 •

na

PARECER sôbre o que não fôr de
atribuição específica da Comissão
- Art. 5(), III.
PARECER sôbre prestação de contas
do Presidente da República - Artigo 175, § 2. 0 •
PARECER sôbre proposta de orçamento, publicação - c.\rt. 169, V.
PARECER sôbre relatório do exercício anterior apresentado pelo Tribunal de Contas - Art. 175, § 1. 0 •
PARECER unânime das c<IJ:,:ssões e
prioridade - Art. 118, II.
Art. 39, § 18.

PARECER vencedor, prazo para
Art. 39, § 13.
redação Ar-

PARECER ou parte dêle, considerado
não escrito Art. 50, parágrafo
único.
PARECER pela inconstitucionalidade
Art. 28, § 1.º, 2.ª parte.
PARECER pelo revisor, prazo tigo 39, ~ 2. 0 •

PARECER sôbre indicacão a ser arquivado - Art. 19, II: b.

PARECER uno -

comissão

PARECER, os que o assinam tigo 39, § 1-0.

R\RECER sôbre emendas a projeto
de fixação de subsídio - Art. 177,
§ 2.º.

Ar-

P.ARECER por Presidente de Comis81áio - Art. 39, § 3. 0 •

p:_\RECER verbal -

a

Art. 113.

PARECER verbal de relator da Comissão de Economia Art. 102,
!i 8.º.
PARECER verbal do relator designado para opinar sôbre proposição urgente em Ordem do Dia sem parecer - Are. 158, § 3. 0 •
E.l\.RECER verbal sôbre emenda a
pror,-asição urgente · ·Artigo 158,
§ 5.º.

PARECER, prazo para a redação do
vencido - Art. 39, § 13.

PARECER verbal sôbre emendas de
Senado a projeto de orçamento
Art. 172, II.

PARECER privativo sôbre despPza Art. 50, II.

P:.'l.RECER, voto com restrições tigo 39, § 16, I.

PARECER sôbre as contas do Presidente da República - 'Artig·o 19,
I, n e o.

PARECER, voto com restrição, sem
divo:gência - Art. 39, § 17.

Ar-

PARECER sôbre constituciOnalidacle,
privativo - •Art. 50, I.

PARECER, voto em separado diverqente das comissões - Artigo 39,
§ 1'6, II.

PARECER sôbre emenda à Constituição - Art. 182, § 3. 0 •

PARECER, voto pelas conclusões Art. 39, § 16, I.

PARECER sôbre emenda à Constituição, distribuição - Art. 182, § 4. 0 •

PARECER, votos em separado tigo 39, § 16, I.

Ar-

-141Pl.\REGER, e votos favoráveis tigo 39, § 16, I.

Ar-

PARTE de proposição, encerramento
de discussão - Art. 136, § 3.0 •
PARTE de proposição para constituir
proposição independente Artigo
W3, IV.
PARTE fixa do subsidio -

Art. 178.

PARTE fixa do subsídio, como é devida - Art. 178, § 1.0 •
PIARTE impugnada das contas do
Presidente da República Artigo
17·6, § 8. 0 •
PARTE nas i·otações, como se
cusa àela. - Art. 137, § 3.0 •

ex-

R\RTES de clisposição, prazo para a
Art. 134, § 5. 0 •
discussão PARTES da sessão da Câmara tigo 62, § l.º.

Ar-

PARTIDO 11ão representado nas Comissões Permanentes por quociente
- Art. 26, parágrafo único.
RIBTIDOS reunidos em bloco parlamentar - Art. 10.
PA·RTIDOS volíticos não integrados
na maiOrin Art. 13, parágrafo
único.
PASSAGEM de fôrças estrangeiras,
nas comissões - Art. 35, § 3.0 , III.
!PASSAGEM de fôrças estrangeiras
pelo território nacional 1Artigo
28, § 2. 0
PASTAS nas comissões
Artigo 58,
§ 1.0 , v.
FIEÇAS do processo de prestação de
conta do Presidente da República,
publicação -·- Art. 176.
PECUARIA -- Art. 28, § 3. 0 •

PARTES do projeto de orçamento Art. 166.

PEDIDO ao Presidente da Câmara
- Art. 99.

PARTES e anexos do projeto de orçamento, discussão separada ou em
conjunto - Art. 169, XIII.

PEDIDO de d.estaque para votação
de emenda -·- L!\.l't. 148, § 4. 0 •

PARTE variável do· subsídio que se
não vapa a Deputado licenciado
1Art. 187.
:PARTIC,lJ>AÇAO d:e 1Deputado em
congressos, conferéncias e reuniões
culturais - Art. j.86, II.
PARTICIPAÇÃO do Presidente em
Art. 19, § 2. 0 •
discussão PARTICIPAÇÃO em mais de uma
Comissão Permanente - !Artigo 25,
§

2.º.

PARTICIPAÇÃO nas discussões e deliberar.ões da Mesa - Artigo 19,
IV, b'.
PARTICIPAÇÃO vedada nos debates
de Comisscln de Inquérito de Deputado a quem dela não participe
Art. 45, § 9. 0 •
PARTIDO e seu ponto de vista
Art. !2, § único.
R.\RTIDO, líder -

Art. 8. 0 •

PARTIDO político, representação sôbre perda; de manciato de Deputado
- Art. 190.
FARTID0.:3 e minorias -

Art. 13.

PARTIDO~::; não integrados nem na

Maioria, nem na Minoria go 13, parágrafo ánieo.

Arti-

PEDIDO c7e verificação
- Art. 110, § 1. 0 •

de

votação

PEDIDO d~ ·cista de projeto de orçamento e emendas não existe Art. 170, IV.
PEDIDOS de audiência de Conselho
Nacional de Economia - Art. 102.
PEDIDOS de informações à Comissão
sôbre as contas do Presidente da
República - Art. 176, § 1.0 •
F•EDIDOS de informações sôbre as
contas do ri esidente da República,
publicação - Art. 176, § 2. 0 •
PEDIDO de informação sôbre parecer refere1.te às contas do Presidente da República - Art. 19, I, n.
PEDIDO de vista de processo em regime de urgência - Art. 39, § 15.
PEDIDO de vista por meio de um
membro de comissão Art. ~D,
§ 15.
~
PERCEPÇÃO integral de subsídio em
caso de 1:cença ~ L'l.l't. 187.
PERDA de lugor em comissão tlgo 57, III e § 2. 0 •

Ar-

PERDA de lugar em comissão, efeito
durante a sessão legislativa - Mtigo 57, § 4. 0 •

-
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PERDA de lugar de membro da Mesa - Art. 15, § 3.0 •
PERDA de lugar em Comissão tigo 19, III, e e 53, XIX.
PERD.\. de tr.rtndato 192.

Ar-

Art.s. 189 a

PERDA de mandato de Deputado Arts. 2il, § l.'' e 96, I.
PERDA de mandato de Deputado,
arquivament1J de representação Art. l!}J, § "'·º·
PERDA de mandato de Deputado, Comissão E~pecial - Art. 30, III.

PERDI\ de mandato de Deputado,
como se dá - Art. 190.
PERD.\. de mandato de Deputado_
defesa do acusado Artigo 190,
§ 2.º.
PERDA âe mandato de Deputado,
desnec•!ssido.de do processo - Artigo 190, ~ 4. 0 ,
PERDA de 1r.andato de Deputado,
instauraçã.o cie processo - Art. 190,
§ l.º.
PERDA de rrwndato de Deputado, pa··
recer pi eliminar da Comissão de
Constitui'.)ão e Justiça - Artigo 190,
§ 4.º.
PERDA de mar.dato de Deputado por
falta às <ess6es - 1Art. 189, II.
PERDA de mandato de Deputado por
falta de cm..promisso
Artigo
189, IV.
PERD_>\ de mandato de Deputado,
precedencia da representação - Artigo 180, § S. 0 •
PERDA de mandato de Dep1dado,
projeto de rernlução formulado pela
Comissii,o Ce Constituição e Justiça
- Art . • 90·, § 3.0 •
PERDA de mondato, quorum par·i a
deliberação -- Art. 192.
PERI::'!.\. de mandato de Deputado, i'otação secreta - A.rt. 146, § 2. 0 •
PERDA de mandato nas comissüzs ·Art. 35, !, 3. 0 , IV.
PERDA do subsídio pelo Depu.(ado
que fôr ministro de Estado, 1r.terventor jederal ou secretário àe Ettado - A1 t. 178, § 4. 0 , II.
PERDA do subsidio por quem ,t,esempenhar missão diplomática - Artigo 178, § 4 °, II.

PERDA elo subsídio por qum:, participar no esrrangeiro de congrf-sJIJs,
conferênr:ias e missões culturais Art. 178, § 4. 0 , II.
PERGUNTAS
esclarecedoras
sôbre
exposicão oral de Ministro de Esta0
do - 'Art. ~97, § 2. •
PERGUNT,\S crais de Deputadoa a
Ministr J re Estado - Artigo 197.
§ 2.º.
PERGU:l'<TAS o?"ais impertinentes n~o
respondidas por Ministro de Estado·
- Art. u;·;, § 3. 0 •
PERM.Al\'l.:NOIA de Deputado na sua
cadeira - Art. 69, XVIII.
PERMANE..'NCIA na Ordem do Dia
de projeto de reforma do Regimento Interno - Art. 184, § 2. 0 •
em Ordce r., do Dia
de projet::i sôbre subsídio - Artigo
177, § .!.''.

PERMAN~NUIA

PERMANll::NClA de fôrças estrangeiras no território nacional - Artigo 177, VI~.
PERMAN.f:NCIA dos que votam
bolicamente a favor sentados U.go 69, I.

~im

Ar-

PERMAN.ll:NCIA de pé durante o
aparte - Art. 133, § 1.0 •
F•ERMANÊNCIA em Ordem do Dia
da matéria
sôbre
prestação de
contas ão Presidente da República
- i.\rt. 17f.,
1.0 •

s

PERMANÉNCIA na tribuna anti-regimentalmente - Art. 69, yII.
PERMANI!:NCIA nqs bancadas tigo 6. 0 , r.

Ar-

PERMANll:NClA obrigatôria no recinto das sessões durante as vota."
ções - .Art. 137, § 2. 0 •
PERMISSÃO de adiamento da discussão - An. 135.
PERMISSA::l do orador para J,parte
- Art. 133, ~ 2. 0 , IV.
PERMISSAO do orador para a revisão doa a1•[1,;tes - Art. 133, § 5.''.
PERMISSÃO du orador para 3er interrompido Art. 130.
PERMISSÃO ':?ara aparte 133, § i.º.

Artigo

PERMI.s:::;Ao iara falar assentado c\rt. 6(), III.

-
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PERMISSAO
para falar assentado,
requerimento - Art. 100, II.

POLICIAMENl'O da Câmara, privatividade - Art. 199.

PERSONAGENS nacionais ou estrangeiros falecidos - Art. 66, parágrafo único.

POLICIAMENTO da Câmara, sua direção - Al't. 199, parágrafo único.

PERTINANCIA com a matéri'L da
convenção
e necessária para ser
respondida pergunta oral a Minhtro
de Estado - Art. 197, §· 3.º.
PElRTURK.\ÇAO da ordem no plenário - Art. Hi, I, j.
PERTURBAÇAO da ordem por Dtputado - Art. 69, X.
PERTURBAÇÃO da sessão por
pectador - Art. 200, § 3. 0 •
PESAR 1Jelo fi~lecimento de
congressita -- Art. 104, I.
PESCA -

A1-t.

er.-

antigo

28, § 3. 0 •

P•ESQUISL aç, :rola -

Art. 28, â 3..

POLICIAMENTO do edifício da Câmara e de suas dependências externas -- Art. 199.
POLíCI1.'I. p<'ivativa da Câmara
Art. 199, r,ai·ágrafo único.

-

POLíGONO das Sêcas, comissão Especial - 1Art. 30, IV, a.
FOLíTICA social - Art. 28, § 6. 0 •
PARTES internacionais - Artigo 28,
§ 10.
PARTE da c;nestão a ser votada Art. 19, I, u.
POR'Iü- VOZ d e representação partidária - Art. s. 0 •
POSSE a Deputado -

Art. 19, VI, a.

PEJSSCD. decentemente vestida, assistência <ls Sf',,<ôes - Art. 200.

POSSE de Deputado à Ordem do Dia
- Art. 76, I.
-

PESSOAS e;dranhas ao trabalho da
sessão secreta não podem assisti-la:;
- Art. 82, ~ 6 °.
PESSOAS g1·,1da ', presentes na Câmara - Art. G8, parágrafo único.

POSSE de Deputado após o compromisso geral -- Art. 3. 0 , § 2.º.

PETIÇõES dirigidas à. Câmara, receb t ::.~nto - Arl. 21, I.
PLENARIO, aceitação de correção à
redaçãJ jiwtl - .Art. 153, § 1'1.
PLENAR.IO da Câmara, admissão -- Art. 200, s 2. 0 •
PLENARIO, a71resentacão de pro}eto de rewli'c.ão para licenciar Deputados - - iArt. 186, § 1.0 •
PODER
E.recntivo, competência exclusiva --- Art. lQ, II, f.
PODER Jur:liciürio,
assuntos a êle
atinentes - Art. 28, § l.º.
PODER .JUdzr:'ário, competência exclusiv•z - Art.. 19, II, f.

POLíCI_'\ rJ.~i Crlmara - Artigos 199
a 202.
POLíCIA da Câmara, sua direção Art. 19, VI, d.
POLICIAMENTO
da
Câmara por
a(Jente1 da volícia comum - ~\rtigo
199, p'lrágmfo único.
POLIC!f MENTO da Câmara por fôrça pública Art. 199, parágrafo
único.

POSSE de Deputado, requerimento Art. mo. III.
POSSE de SnplE-nte e direito a subsí.dio - Art. 178, § l.º, II.
POSSE dos eleitos POSSIBILIDADE do
da sessão - :Art. 66.

Art. 7. 0 , XVI.
levantamente

PRATICA da rotação por escrutínio
secreto - Art. i 46.
PRATICA de 1:otação nominal fóra
dos casos i:reristos no Regimento Art. 142.
PRATICA cln Regimento - Art. 83.
PRAZO ao Ministro de Estado para
responàer a perguntas orais - Artigo 19'1, § 3. 0 •
PRL'l.ZO conjunto para as comissões
que tenham de opinar sôbre proposição urgente - Art. 158, § 2.º.
PRAZO de autor do requerir:•mto de
convocação de Ministro de Estado
para diriair-llle perguntas - Artigo 197, § :.0 .
PRAZO de discussão de projeto de
orçamento em comissão Artigo
170, II.
PRAZO de exercício de mandato para
obtenção de licença por suplente
de Depurr1,do - Art. 18'6, § 8. 0 •
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PRAZO de permanência em Ordem
do Dia UI( matéria sôbre prestação
de contas do Presidente da República - Art.. 176, § l.º.

PRAZO parei apresentação do projeto
de su1J~id{o para o Presidente e Vice-Prqs/elente da República - Artigo 177, II.

PRAZO de remessa de projeto à sanção e à promulgação Art. 95,

PRAZO para r;,presentação de proposta de ori;mnento pelo Poder ExecutivJ - Art.. 169, I.

§

2.

0

,

T

~

JI.

PRAZO de sessão, prorrogação tigo 67.

Ar-

PRAZO cie adiamento de discurso Art. 135.
PRAZO ele duração das reuniões das
C. t :,:ssõrs --- Art. 34, § 4. 0 •
PR!AZO de inscricão
prévia - Art. 124.

para discussão

PRAZO de meia hora para discussão
do projelr -· Art. 134, § 1. 0 •
PRAZO de uma hora na discussão de
projeto --· Art. 134.
PRAZO especial para parecer sôbre
proposições em regime de tramitação orclinária - Art. 39, § 4.0 •
PRAZO especial para parecer sôbre
proposiçii~~s complexas ou relevantes - 1.\rt. 3fl, § 4. 0 •

PEi.\ZO pam a terceira parte da sessão, logo apó1: a Ordem do Dia Art. 'i7
PRAZO para compromisso de deputado -· Art. 186, § 7. 0 •
PRAZO para delJate com a presença
de M!nistro de Estado - Artigo 197,
§ l.º.

PRAZO para designação das emendas
de Co17:issão de Inquérito - Artigo
31, § 2. 0 •
PRAZO para devolução à Mesa pela
comissão de parecer, ,t1:,?ndas e informaçõe> sôbtc contas do Presidente da l\'.epúbiica - 1Art. 176, § 3. 0 •
PRAZO para devolução de papéis de
comiss.)·!3 rc r determinação do Presidente eia Câmara Artigo 40,
§ 1.º.

FRAZO máximo de licenca com subs'.dio integral - Art. 187, § 1. 0 •

PRAZO para aiscussão de emenda à
Constituição - Art. 182, § 5. 0 •

PRAZO mínimo de licença para convocaç·!o Ce suplente de Deputado
- Art. 186, S 4. 0 •

PRAZO para discussão de indicação
- Art 134, ~ 1.º, III.

PRAZO máximo da prorrogação
Ordem do Dia - Art. 78.

da

PRAZO para <Uscussão de parecer
Art. 134, § 1.º, IV.

prorrogação de

PR•.\ZO para discussão de parecer da
Comissão de Economia - Art. 102,
§ 4.º'

PR:.\ZO na di~eussão de Aexo ao projeto ele 0rcamento - Art. 169, XI.

PRAZO para discussão de parecer em
comisscío --- .Art. 39, § 9. 0 •

PRAZO vara a Comissão de Econctr:.3a
opiar sô?J~e requerimento Artigo 102, ~ ·1.0.

PRAZO para, ctiscussão de partes de
proposiçc7o - Art. 134, § 5.º.

PRAZO máximo de
sess(ío -·· 11.rt. 67.

PRAZO para adiamento da discussão
de propos,.cão em regime de ur(Jência - Art. 135, § 1. 0 •
PRAZO vara adiamento da votação
- Art. 1E3, § 1.0 •

PRAZO vara apresentacão anual de
contas --- 1Art. 203, § 3.0 •
PRAZO 1Jara apresentação de parecer, re:Juerimento de prorrogação Art. 103, VII.
PRAZO para apresentação do projeto de orça1nfnto pela Comissão de
Orçamenio e Fiscalização Financeira - Art. 169, II.

PRAZO para c:iscussão de projeto
Art. 134.
PRAZO para discussão de projeto em
caso de urgência !Artigo 134,
§

l.º, I.

PRAZO para Ci.iscussão de proposição
com pu,receret favoráveis - Artigo
134, § 1. 0 , V.
PRAZO para àiscussão de redação
nal - Art lf3, § 8. 0 •

fi-

PRAZO para áiscussão não rC(lulada
de modo especial - Art. 134, § 2. 0 •
PRAZO para àiscussão pelo autor, ou.
pew relawr - Art. 134, § 3. 0 •

PRl.\ZO pa:ra discussão prévia tigo 13t, ~ 1. 0 , II.
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PRAZO para C. istribuição de matéria
nas comiss{ies - Art. 47.
PRAZO pu.ra distribuição dos pareceres 3ôbre emendas ao projeto de
orçamento ·- Art. 169, IX.
PR.AZO para ci.istribuição em avulsos
de balanço e parecer relativos às
ccntas do Presidente da República
Arr,. 176.
PRAZO para encaminhamento de votação -- Art. 151, § 1.0 •
PRi.\ZO para encaminhamento de votação de rf.querimento - Art. 103.
PRAZO para encaminhamento de votação de requerimento de urgência
- Art. 167, parágrafo único.
PRAZO para encerrc1r..~nto da primeira discussão de projeto de reforma do Regimento Interno Artigo 184, ; 3. 0 •

PRAZO para opção entre comissões
Art. 37, § 1. 0 •
PRAZO para posse de suplente de
Deputado convocado - Artigo 186,
§ 6.º.
PRAZO para perguntas orais a Mi. nistro de Estado - Art. 197, § 2. 0 •
F1RAZO para preparo de discurso em
sessão secreta. destinado a arquivamento - ,.\rt. 72, § 12.
PRAZO para Presidente da Comissão
a.presentar parecer sõbre as contas
do Presidente da República - Artigo 175, § 2 º·
PRAZO para orador em discussão de
areamento é improrrogável - Artigo· ,134, § 4. 0 •
PRAZO para orador na discussão de
emendas do senado a projeto de
orçamento - Art. 134, IV.
PRAZO para orador, prorrogação

PRAZO
pura
esclarecimento
por
Deputado do projeto de orçamento
em comissão - Art. 170, III.

PRl.\ZO vorn recebimento de emendas a pro1eto de reforma do Regimento Interno - Art. 184, § 2. 0 •

PRAZO para explicaçqo
1.\rt. 77,
2.c.

PRAZO para revisor apresentar parecer sôbrc as contas do Presidente
da Repúblim - Art. 175, § 2. 0 •

*

pessoal

PRAZO para. falar na discussão de
parece; na comissão Artigo 39,
~ 9.º.
PRAZO para jormular projeto de fi.racão de subsidio e ajuda de custo
para os membros do Congresso Nacional -·· /1rt. 177, I.
PRAZO para formular questão de ordem -- Art. 83, ~
FRAZO para in<!lusão ,, :, Ordem do
n:a p'trt'cer final sõbre as conta3
do Prc,;i'~cnre da República - Artigo. 171i, ~ t.c.

+·º.

PR•.\ZO paro. inclusão em Ordem do
Dia do parecer final sõlY;e as contas do Presidente dq República Art. 176, § 5. 0 •

fRAZO para organização das Comissões Perr.wnentes - Art. 23.
PR.AZO para parecer a projeto de orçamento, apresentação de requerimento de vrorrogação - Art. 171.
PRAZO para parecer a projeto de orçamento. apresentação de requerimento de prorrogação - 1Art. 171.
PRAZO para parecer às emendas ao
projeto de orçamento
Artigo
169, VII.
PRAZO JJarn parecer de Comissão
sôbre proposicão em regime de urgência inczu:da em Ordem do Dia
- .Art. 80, parágrafo único.

PRAZO para leitura dn ata e de documentos em sessão -- Art. 73, § 4. 0 •

PRAZO para parecer de relator designado pelo Presidente da Câmara
- Art. 39, ~ 22.

PRAZO parei Uder da Maia.ria ocupar
a tribuna -. Art. 11.

PRi.\ZO para parecer em comissão
Art. 39.

PRAZO
paro.
Ministro de Estado
atender a convocação - Art. 193.

F·RAZO pa'Y'a parecer em regime de
prioridade -- Art. 39, II.

PRAZO para novo parecer 39, § 13.

PRAZO para parecer em regime de
urgência - Art. 39, I.

\_\rtigo

PRAZO para parecer
Art. l)J., II.

esgotado
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PRAZO para parecer não se rtilata
por audiência solicitada por comissões - Art. 41.
PRAZO para parecer por Presidente
de Comissão - Art. 39, § 3. 0 •
PRAZO para parecer, prorrogação Art. 39, ~ 1.º.
PRAZO para parecer sôbre as ttr..~n
das a projeto de subsídio - Artigo
177, § 2. 0 •
PRAZO para parecer sôbre emenda a
proposiçao 11rgente Artigo 158,
§

5.º.

PRAZO para redação do vencido no
parecer sôbre as contas do Presidente da República
Art. 175,
§

2.º.

PRAZO para redação final em projeto de orçamento - Art. 169, XVI.
PRAZO para recurso contra indeferimento de requerimento - Art. 101,
§

2.º.

PRAZO para redação final 153, § 3. 0 •

.

.Artigo

PRAZO para redação final em urgência - Art. 153, § 3. 0 •
PRAZO para redação final, prorrogação .= Art. 153, § 3. 0 •

PR1.\ZO para parecer sôbre prestacão de contas
do Presidente da
República - Art. 175, § 1.º.

PRAZO para relatar proposição urgente inclufda em Ordem do Dia Art. 158.

PRAZO para parecer sôbre proposição em regime de urgência incluída
em Ordem do Dia - Art. 80, parágrafo único.

PRAZO para relator desi(Jnado pelo
Presidente da Cá1nara - Art. 114,
§ 1.º.

PRAZO para parecer sôbre proposição
em rerrime de ur.gência retirada da
Ordem do Dia - Art. 80, parágrafo
único.
PRAZO para parecer sôbre proposição urgente, sua extinção - Artigo
158, ~ 3. 0 •
PRAZO para parecer sôbre relatório
do Tribunal de Contas relativos às
contas do Presidente da República
- 1.\rt. 175, ~ 3.0 •

PRAZO para remessa de processos. aos
relatores - Art. 37, III.
PRAZO para réplica do relator na
comissão -- Art. 39, § 9. 0 •
PR;.\ZO para requerir..~nto de desarquivamento -· Art. 90, § 2. 0 , I.
PRAZO para revisor apresentar parecer - Art. 3&, § 2. 0 •
PRAZO para vista de processo em
Comissão -· Art. 39, § 15.

PRAZO para pedidos de informações
sôbre as contas do Presidente da
Repúhlica - Art. 176, § 1. 0 •

PRAZO reoimental não pode ser ultrapassado pelo orador - Artigo
129, IV.

PRAZO para ])reenchimento de vaga
em comissão - Art. 57, § 3. 0 •

PRAZO regimental para a discussão,
seu decurso e encerramento dela ..\rt. 13 1) .

PR..\ZO para preenchimento de vaga
em Comissão Especial de emenda
à Constituir;fio - Art. 183.
FRAZO para prorrogação de sessão
para exvlicuçüo pessoal - Art. 67,
§

2.º.

PR1.\ZO para publicação do ato de
distribuição de atribuições as secretarias -- Art. 21, § 1.º.
PR.<\ZO para recebimento de matéria
nas c.t ·.'ssões - Art. 47, § 1.0 •
FRAZO para ~·edação do vencido na
elaboração de parecer Art. 39,
§ 11.

PRAZOS -- Art. 134.
PRECEDll:NCIA de votacão da emenda à redação final ..:._ Artigo 153,
§ 9.º.
FRECED:ê:NCIA de votação de requerimento em relação à proposição a
que se refira - Art. 148, § 5. 0 •
PRECEITOS sôbre a tramitacão de
projeto de orçamento em cÓmissão
- 1.\rt. 170.
PREÇOS rlos produtos agrícolas, estabilização -- Art. 28, § 3.º.

150 PREENCHIMENTO de lugar em comissão, 1·eq11erimento - Artigo 101,
§ l.º, II.
PREENCHIMENTO de vaga na Mesa
- Art. 'i.º.
PREENCHIMENTO
de vagas ao se
organizarem as Comissões Permanen.tes - - Ar t. 26, parágrafo único.
PREENCHIMENTO de vagas nas comissões - Ar~:. 53, XVI e 57, § 3. 0 •
PREFERENCIA PREFERÊNCIA,
go 154.

Arts. 154 e 155.
conceito

PREFERENCIA de comissão go 57, § 1. 0 •

1ArtiArti-

PREFERENCIA
de
Deputados de
partidos diferentes para exercerem
de secretários na sessão preparatória inicial de cada legislatura Art. 2. 0 , ~ 2. 0 •

PREFER1':NCI•.\ na matéria em discussão - Art. 74, § 2. 0 •
PREFER:f:NCIA na Ordem do Dia Art. 7o. II.
PRE'FERBNCIA na Ordem do
para as emc,ndas do Senado tigo 79, ~ 3.C.

Dia
Ar-

PREFER:ÉNCIA na Ordem do Dia
para as vropnsições em segunda discussão - Art. 79, § 3. 0 •
PREFER:ltNCIA na votação de requerimento de adiamento da discussão
ou da votação - 1Art. 154, § 6.º.
PREFERÊNCIA na votação do substitutivo de comissão - Art. 154, § 3. 0 •
PREFER:RNCIA na votação entre requer t ·,:nto apresentados
simultâneamente -- Art. 154, § 7. 0 •
na votação para subemendas -- Ari. 154, § 4. 0 •

F<REFERl~NCIA

PREFERENCIA de Líder de partido
para .ta.lar Art. 12, paráigrafo

PREFER.f:NCIA para comentar decisão sdbre 11 uestão de ordem - Artigo 83, ·~ 5. 0 •

PREFER:ltl';CIA da palavra para o
autor da proposição - Art. 128, I.

PREFERf.;NCIA
Art. 154.

PREFERÊNCIA da palfivra para autor de voto em separado - Artigo
128, III.

PREFERÊNCIA para proposição do
mesmo Grupo - Art. '79, § 4. 0 •

único.

da Palavra para
autor dti emenda - Art. 128, IV.

PREFERT~NCIA

o

PREFETIÊ:NCIA da palavra para o
Deputa.do a .ravor - .Art. 128, V.

para

PREFE.'Rf:NCIA para
tigo 154.

discussão

Ar-

votação -

PREFERÊKCI A
para votação
emenda - Art. 154, § 4. 0 •

de

PREFER:ltNCIA da pcllavra para o
Deputado contra - Art. 128, VI.

PREFERBNCI1.\
para votação
de
emenda morlificativa - Artigo 154,
§ 3.º.

PREFER:ltNCIA de projeto em regime de urgéncia - Art. 154.

PREJF'ERJ!:N CIA para
votacão
de
emenda, substitutiva Artigo 154,
§ 3.º.

PREFER1:':NCIA de requertv:.~nto mais
amplo sõbre o mais restrito - Artigo 154, § 9. 0 •
PREFERÊNCIA de requerimentos em
discussão -- Art. 15~, § 8.º.
de votcição sôbre discussão - ..\rt.. 79, § 2. 0 •
PREFEMN0IA em comissão - Artigo 37, ~ i.c.
PREFER"F:NCIA entre as proposições
em prioriftade - Art. 154, § 2. 0 •
F>REFERJ'l:NCIA entre projetos urgentes - Art. lii4, § 1..0 •
PREFER~CIA

PREFERÊNCIA na inscricão de orador para o fim do Expediente -Art. n, § íO.

PREFER:íi;NCIA
para
emenda supressiva § 3.º.

votação
Artigo

PREFERÊNCIA requerida 79, § 4.0 •
PREFERE:NC:IA, requerimento tigo 103, XI.

de
154,

Artigo
1Ar-

PREFE:R:íl:NCIA, sua ordem entre os
projet01 urgentes - Art. 154, § 1.0 •
PREFI~fa.ÇÃO áe dia, hora e Ordctr-1
do Dia para sessão extraordinária
- Art. ti3. § 1.0 •
PREFIXAÇÃO de prazo para adia~
menta de votação - Art. 152, § 1.0 •
PREJUDICIALID.\DE -

Art. 165.

-
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PREJUDICIALIDADE de qualquer
proposição - Art. 19, II, g.
PREJUDICIALIDADE de requerimentos apresentad.os simultâneamente
- Art. 154, ~ 9. 0 •
:P.REJUDICIALID.'\.DE de todos os
requerimentos
de modificação da
Ordem do Dia - Art. 155, § 3. 0 •
PREJUDICIALIDADE, o que se considera prejudicado.
PREPARAÇÃO das redações finais Art. 28, § 8. 0 .
~

·REPARATóRIAS, sessões -

.'2.º, 3. 0 e 6(}, I.

Art'igos

PREJRROGATTVAS de Lider da Minoria - · A:.'t.. 13, parágrafo único.
PRESENP.'\. do autor do requerimento de sessão secreta à reunião dos
líderes -· Art. 82, § 2. 0 •
PRESENÇA dos Deputados e seu registro - Art. 2. 0 , § 5. 0 •

orçamento -· Art.
único.

166, parágrafo

PRESIDENCIA das Cc1:;/ssões tigos 52 a 5G.

Ar-

PRESIDf:NCIA
da segunda sessão
pre7\'1ratória de cada legislatura 0
- Art. 3. •
PRESID1';NCIA das sessões
mara - Art. 19, I, a.

da Câ-

PRESIDll:NCI..\ dç; inquérito sôbre delito na Câmara - Art. 202.
PRESID:i!:NCIA de membro da Mesa
para inqufrilrJ sôbre delito na Câmara - .. Art. 202.
FRESID'.f:NCIA de reuniões de comissão por çuem seja autor ou relator de vroposiçâo - Art. 55.
PRESID.ENCIA de reuniões da Mesa
- Art. 19, IV, a.
PRESID:E:NCIA de reunião de comissão - ..'\.rt. 58, III.

PRESENÇA de Deputados necessária
para a votar:ão de prorrogação de
sessão - .Art. 67, § 1.0 •

PRESIDl!:NCIA de reunzao de líderes
Art. 19, III, d.

PRESENÇA de dois terços para a votação de emenda à constituição Art. 182, ;> 10.

PRE3ID1':NCIA de reuniões de Presidentes de Comissões - Arts. 19, III,
e e 54.

PRESENÇA de menos de vinte Deputado3 - .'\.rt. 66, III.

PRESIDf;NCIA de sessão preparatória pelo Deputado mais idoso - Artigo 2.º, § 1.c.

PRESENÇA do décimo do total dos
Deputados paro abertura da sessão
- Art. 72, ~i 2. 0 •
PRESENÇA e au:Sência em ata de
comissao -- Art. 59, II.
PRESENÇA nas reuniões reservadas
das Comissões - Art. 35, § 2. 0 •
PRESENÇA n,o recinto -

Art. 69, I.

PRESENTES, rerificação do número
- •.'\.rt. 73. ~ 1°.
FIRESID'f:NCIA -

Arts. 18 a 20.

da Câmara, distribuição de projetos às comissões Art. 115.

PRESID~NCIA

PRESID:ENCIA
de Comissão Geral
em comparecimento de Ministro de
Estado - Art . 195.

PRE8IDJ1:NCIA do Diretor do Serviço de Segurança no inquérito sôbre
débito na Câmara - Art. 202.
PRE3IDf:KCI>\ do mais idoso em col ;ssõe~ re;midas Art. 48.
PRESIDENTS cc>mo relator ou revisor - Art. 53, § 1.0 •
PRESIDENTE, convite e Deputados
para se;·virern de Secretários na
sessão preparatória inicial de legislatura - Art. 2. 0 , § 2.º.
PRESIDENTE da Câmara, convocação de líderes sôbre sessão secreta
- Art. 82, ~ 1. 0 •
F•RESIDENTE da Câmara, designação de escrivão para inquérito sôbre
delito na Casa; - Art. 202, § 2. 0 •

Art. 15,

PRESIDENTE da Câmara, designação de .surstiluto interino para comissão -- Art. 56, § 1. o.

da República, seus
óroãos e Mini.1térios no projeto iJ,e

PRESIDE>lTE da Câmara, inadmissibilid(l!Ie de aparte à sua palavra
- Art. 133, § 2. 0 , I.

PRESID:ímCI1.'\. da Mesa § 1.º.
P.RESID~NGIA

-- 152 PRElSIDEN'IE da Câmara na presidência da Comissão Geral que recebe Ministro de Estado Artigo 195.
PRESIDENTE da Câmara, promoção
de projeto de resolução - .l'i.rt. 153,
§ 2.º.
PRESIDENTE da Mesa da Câmara
- Art. 15, § i. 0 •
PRESIDENTE da República, assinatura d~ correspondência a êle destinada - Art. 19, VI, b.
PIRESIDENTE da R,epública, contas
não aprovadas - Art. 176, § 8.0 •
!'•RESIDENTE da República, dispensa de leitura do processo de prestação de contw~ - Art. 176.
PRESIDENTE da República, falta de
prestação de contas - Art. 175,
§

1.º.

PRESIDENTE da República, publição das peças do processo de prestação áe contas - Art. 176.
PRESIDEJ."\'TE da República, substituição pelo da Câmara '"-- Artigo 19,
VI, f.
PRESIDENTE da República,
da rJ,e contas Art. 175.

toma-

PRESIDENTE da Comissão de Economia e de Finanças e relataria
sôbre as finanças públicas - 1Artigo 174, ~ 3. 0 •
PREJ3IDENTE rü Câmara estrangeira, recepção Art. 68, par~grafo
único.
PRESIDENTE de comissão, advertência a orador - Art. 5:l, VIII.
PRESIDEN rE de comissão, assinatura ác parecer - Art. 53, XII.
PRESIDENTE ele comissiio, avocação
de maiéria - Art. 53,. VI.
PRESIDENTE de comissão,
tência - Art. 53.

compe-

PRESIDE:l>.TTE de comissão, comunicação tle 71erda de zugp,r - Artigo
53, xrx.
PRESIDENTE de comis1:ões, concessão de paUivra - Art. 53, VII.
PRESIDENTE de comissão, designação de relatores e revisores - Ar~
tigo 53, VI.

PRESIDENTE de comissão, determinação 'la publicação dos dias dereunião -- r.\rt. 53, I.
PRESIDENTE de cctr;!ssão, dias de·
reunifo - Art. 53, I.
PRESIDENTE de comissão é a única
pessoci que pode determinar sejam
prestadas inJormações sôbre os seus·
trabalhos - Art. 43 .
F>RESID:&,"NTE de comissão e matéria
nela recebida - Art. 53, V.
PRESIDENTE de comissão fará ler·
a ata ·-· Art. 53, IV.
PRESIDENTE de comissão, fim de
sessão legislativa - Art. 53, XVIII.
PRESIDENTE ele comissão, informações mensais à Mesa Art. 53,
XVIII.
PRESIDENTE de comissão, interrupção de orador - Art. 52, X.
PRESIDENTE de comissão, manutenção da ordem - i_\rt. 53, III.
PRESIDENTE de comissão, nova eleição - Art. 52, § 2. 0 •
PRESIDENTE
de
comzssao, prazo
prorrogável por solicitação do relator Art. 39, § 1.º.
PRE1SIDENTE de comissão, relações·
com a Mesa, outras comissões e líderes - Art. 53, XV.
PRESIDE..N'TE de comissão, renúncia
- Art. 52, § 2. 0 •
F•RESIDENTE de comissão, retirada.
da palavra - Art. 53, X.
PRESIDENTE de comissão, publicação de ata -- .Art. 53, XIV.
PRESIDEJ.'l'TE de comissão, remessa
de 1··,1té1fo à M·esa - Art. 53, XIII ..
PRE'SIDENTE de
de questão ele
XVII.
PRESIDENTE d e
de das reunicies

comissão, resoluçãa
ordem Art. 53,
comissão, solenida- 1Art. 53, III.

PRESIDT:.:NTE cie comissão, substituição -- Art. 52, § 1.º.
PRESIDENTE de
- Art. 53, X.

comissão,

votação·

PRESIDENTE de comissões, voto Art. 53, ~ 1.''.
PRESIDEN'IE de inquérito sôbre delito na Ciimara - Art. 20·2.

153 PRESIDENTE designa Secretário para ret:rar sobrecartas das urnas -

Art. 7. 0 , V"I.

PIRESIDENTE, despacho em requerimento cie audiência de Comissão
- Art. 49, § 1.º.
:PRESIDENTE do Senado, assinatura
da corresponãéncia a êle destinada
- Art. 19, VI, b.
PRESIDENTE do Supremo Tribunal
Federal, os1<inatura da correspondência a éle destinada - Art. 19,
VI, b.
comunicação
plenário -- 1.Art. 19, § 3.0 •

PRESIDENTE~,

sua

ao

PRESIDENTE e atribuições quanto
a publicações Art. 19, V.
PRESIDENTE e atribuições quanto
às reuniões da Mesa - A:rt. 19, IV.
PRESIDENTE
e. leitura dos nomes
dos votados - Art. 7. 0 , VII.
PRESIDENTE
e
proclamação dos
eleitos - Art. 7. 0 , XV.
PRESIDENTE e Vice-Presidente da
República, iixacão do subsídio
iArt. 28, § -5. 0 . ,
PRESIDENTE 6 Vice-Presidente da
Repúblicn, projeto de fixação de
subsídio -- Art. 177, II.
PRESIDENTE, explicações sôbre retificação da ata da sessão - Artigo
73, § 2. 0

.

PRESIDENTE não pode oferecer proposições à Câmara - Art. 19, § 1.º.
PRESIDENTE não pode votar tigo 19, ~ 1.º.
PRESIDENTE
Art. 1a.

órgão da

tAr-

Câmara -

PRESIDENTES de Comissões, presidência de suas reuniões Artigo

19, III, e.

dos Tribunais Superiores, assinatura de correspondência :i êl6s destinadas Art. 19,
VI, b.

PRESIDE.~TES

PRESIDENTES e Vice-Presidentes de
comissões, eleição - Art. 52.

PRESIDENTE i:ota em caso de empate - Art. 19, § 1.º.
PRESIDb'NTE vota em escrutínio secreto - Art. 19, § 1.º.
PREJST1AÇÃO anua1 de contas -

tigo 203,

~

3.0 •

Ar-

PRESTAÇÃO anual de contas das
despesas realizadas pela Câmara Art. 203, § 3.0 •
PRESTAÇÃO de contas pelo Presidente da Re1Jública, chegada à Ct!mara - Art, 176.
PREST :\QÃO de contas do Presidente da República, dispensa de leitura do processo - Art. 176.
PRESTAÇÃO de contas do Presidente da Repuolica, falta Artigo
175, § 1. 0 •
PRES'IiAÇAO ele contas do Presidente da República, inclusão em Ordem Jo Dia do parecer final - Artigo 176, § 5. 0 •
PRESTAÇÃO de contas do Presiden·
te da Republica não aprovada Art. 176, § IJ. 0 •
PRESTACAO de contas do Presidente
da Repúl1Lícc,, publicação de peço.s
do prO!.:es30 - Art. 176.
PRElSTAÇilO de contas do Pres_idente da República, terminação da votação - Art. 176, § 7. 0 •
F1RESTiGIO e decóro da Câmara ·Art. 19, VI, e.
PREVi.\LECIMENTO de distribuiçiio
das atrzlmu;:úe3 dos Secretários ·na
sessão lcmslati1 1a anterior - Artigo
21, §

l.º:

PRE'VALECIMENTO de inscrição para expltcação pessoal
Art. 77,
§ 1.º.
PREVALECIMENTO da inscrição de
0radore~ para o. fim do Expediente
- Art. 73, ~ 10.
PREVALECIMENTO do voto do relator em comissão - Art. 53, § 24.
PREVALECIMENTO por uma semana <te inscriç,ão de orador do Expedient.~ .Art. 73, § 8. 0 •

Artigo 28,

PRESIDENTE verifica o número de
Deputados presentes - Art. 72.

PREVID:ll:NCIA social -

P 1RESIDENTE, 1_,ista nas comissões Art. 53, XI.

PRESTAÇÃO de contas do Presidente da República - Art. 28, § 7.0 •

§

ü.º.

154 PRIMAZIA na discussão ou na votação de uma proposição sôbre outra - .i'.rt. 154.
f'RIMEIRA hora da sessão destinada
a comemoraç6o - Art. 68.

PRIORlDADE GO projeto do Senad<>
Art. 118, I.
PRIORIDADE em comissão -- Al'tigo 37, ~ 1. 0 •

Arti-

PRIORIDAD:c!: e parecer de reiat.or
desiga xd'J pelo Presidente da Cámara -- Art. 114, § 1.º.

PRIMEIRA -;;arte da sessão, o que
segue - Art . 71 .

PRIORJJ:',_\DE e parecer unânime das
comissões Art. 118, II.

PRIMEIRA reunião de comissão em
cada sess{'.o legislativa Artigo
52, § 3. 0 •

PRIORIDADE e prazo para varecer
por Presidi.nú e relutar Artigo
39, § 3. 0 •

PRIME'.i.IU. sessão lea1slativa da legislatura, como iniciar os trabalhos
- Art. 23.
PRIMEIR1.\
sessão legislativa data
do in:"cio do pagamento de subsídio - Art. 178, § 1.º. I.

F,RIORIDA~R

PRIMEIRA parte da sessão go 62, ~ 1.º, a.

PRIMEIRA
sessão preparatória de
sessão legislativa sul:Jsequente à inicial de cada legislatura - Art. 5. 0 •

. Art. 161.

e sessão ordinária -

PRIOR!DADE '.Hio dispensa distri!Juição áõs avulsos com antecedência,
de vinte e quatro horas - Art. 161,
III.
PRIORlDADiI: NÍO dispensa numer.ição da propr>!'ição - •Art. 162, I.

PRIMEIRO ano de cada legislatura
e sua sessão preparatória inicial Art. 2. 0 •

PRIORIDADE não dispensa varecer
e sua impressão e distribuição com
antec~dc•1cia de vinte e qua~ru 1i0ras - '.\rt. 162, IV.

PRIMEIRO ario de legislatura, sessão
preparatória inicial - Art. 2. 0 •

PRIORTDAD:E! uão dispensa pu/Jlicação Art. 162, II.

PRIMEIRO de fevereiro do ano inicial de Legislatura - Art. 2. 0 •

PRIORIDADE na Oràem do Dia Art. 7J, § !.0 .

PRIMEIRO escrutínio de eleicão Art. 7. 0 , XI.
.

PRIORIDADE para projeto da Mesa - Art. 118, r.

PRIMEIRO Secretário dá conta à Cilmara dos documentos a ela dirigidos ·- 1.\rt. 73, § 3. 0 •

PRIORID.\DE para projeto de outro
Poder - Art. 118, I.

PRIORIDADB - Arts. 161 a 164.
PRIORIDADE a requerimento do autor da proposic,ão - Art. J 63, II, c.

PRIORIDADE, prazo para a redação
final - Art. 153, § 3. 0 •
PRIORIDADE. prazo
- Art. 39, II.

para

parecer

PRIORIDADE a requerimento de comissão -- Art. 163, II, a.

PRIORIDADE, projetos assim considerados -· Art. 118.

PRIORIDADE a requerime~1to de líder - Art. 163, II, b.

PRIORIDADE reconhecida pela Mesa - ~'\.rt. 11!;. II.

PRIORID.i..DE, como pode ser determinada - Art. 163.

PRIORIDADE, requerimento go 103, XIII.

PRIORIDADE, conceito -

Art. 161.

PUBLICAÇAO, condição pqra prioridade Art. 162, II.
PRIORIDADD determinada a. requerimento - Art. 163, II.
PRIORIDADE O:eterminada pela Mesa - .Art. 183, I.
PRIORIDADE ãos projetos de Comissão Permanente - .Art. 113, I.

Arti-

PRIOR[DADli! tem preferência sôbre
tramitação comum - Art. 154.
PRISÃO de Deputado, licença tigo 96, II.

Ar-

PRISÃO do criminoso de delito na
Cãmara - Art. 202.
PRIVA'I'IVIDADE da presença dos
Deputados em sessão secreta - Artigo 82, § G. 0 .

-
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PROCLAMc'LÇAO dos eleitos go 7. 0 , XV.

Arti-

PROCLAMAÇÃO dos votos go 7. 0 , VIII.

Arti-

PROCLAMACAO em voz alta dos
resultados - sucessivos da chamada
na votação nominal - Artigo 141,
§ 1.º.

PROJETO de alteração do Regirrien;.
to Interno, discussão - Artigo 120,
VIII.
PROJETO de Comissão permanente,
prioridade - Art. 118, I.
PROJETO dP, crédito especial para
instituicão de assistência Arigo
181.
.

PROCURADOR Geral da RepJJ,blica,
representação sôbre perda de mandato de Deputado - rArt. 190.

PROJETO de crédito especial para
Mesa de casa do Congresso -'- Artigo 179, § 1.0 •

PRODUÇAO agrícola § 3.º.

PROJETO de crédito
passado o respectivo
Art. 180 .

Artigo

28,

.: f'IRO!BIÇAO ao orador de desviar-se
da questão em debate - Art. 129, I.
PRO!BIÇAO ao orador de ultrapassar o prazo regimental - \Artigo
129, IV.
PRO'.íBIÇAO de deliberação por escrutínio secreto, casos - Artigo 146,
§ 3.º.
PRO!BIÇAO de falar contra o vencido - Art. 129, II.
PRO!BIÇAO
de moção a favor ou
contra ato de outro Po(ler - Artigo
19, II, f.
PRO'.i'.BIÇAO de permar:~ecer em pé
durante as votações Art. 69,
XVIII.
PROIBIÇÃO de publicação infringente de normas reoimentais Art. l:J, V, a.
PRO!BIÇÃ.0 de sugestão a outro Poder - 1Art. Hl, II, f.
PRO'.i'.BIÇAO do uso ele linguagem
imprópria - Art. 129, UI.
l?ROJF!I'O,
7.º, I.
PROJETO
guerra -

apresentação
autorizando a
Art. 117, I.

Artigo

-

declarar

PROJETO autorizando a fazer a paz
- Art. 117, I.
PROJETO, com prioridade, tramitação - .A.rt. 116, II.
PROJETO consequente a indicação Art. 98, § 3. 0 •
PROJETO
consequente a indicação
oferecido pelo autor dela - Artigo
0
98, § 4. •
PROJETO da Mesa, prioridade tigo 118, I.

Ar-

suplementar
exercício -

PROJETO de fixação das fôrças armadas, redação final Art. 153,
§ 1.º.
PROJETO de fixação de subsídio e
ajuda de custo dos membros do
Congresso Nacional - Art. 177, I.
PROJETO de fixação de subsídio,
aprovação - Art. 177, § 3. 0 •
PROJETO de fixação de subsídio para o Presidente e o Vice-Presidente
da República - Art. 177, II.
PROJETO de lei de fixação de fôrças
armadas, sessão secreta A·rtigo
82, § 5. 0 •
PROJETO de lei orçamentária tigo 28, § 7. 0 •

Ar-

PROJETO de lei orcamentária não
admite votacão seereta - Artigo
146, § 3. 0 , ÍI.
PROJETO de lei orçamentária, ordem de preferência Artigo 154,
§ 1. 0 , IV.
PROJETO de lei orçamentária ou de
sua retificação, de crédito suplementar e de tltr.,'1.da de contas, redação final - Art. 153, § 1.0 •
PROJETO de lei orçamentária, prorrogação de prazo para apresentação de parecer sôbre as emendas Art. 103, II.
PROJETO de lei orçamentária, urgente - Art. 117, X.
PROJETO de lei orçamentária, votação especial
Art. 150, .parágrafo
único.
PROJETO de lei periódica não pode
ser votado por escrutínio secreto Art. 146, § 3.0 , II.

-
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l"ROJETO
de licença para que se
ausentem do país o Presidente e o
Vice-Presidente
da
República -

PROJETO de orçamento não admite
emenda constituída de várias partes, que devem ser redigidas como
emendas distintas - Art. ltl&, III.

F'ROJETO de orçamento com matéria anti-re.gimental Artigo 19,

PROJETO de orca~ento não admite
emenda que aumente ou reduza dotação destinada ao pagct::.~nto de
estipêndio ou vantagem de natureza pessoal - .A.rt. 168, II.

.. Al:t. 117, IX.
I, m.

PROJETO de orçamento, designação
Artigo
de relatores ê revisores -

170, I.

PR,OJE,TO de orçamento,
de emendas - Art. 173 :

destaque

PROJETO de orçamento, devolução à
Mesa com as emendas e pareceres

-

Art. 169, VIII.

PROJETO
de orçamento, discussão
de Anexo - Art. 169, XI.
PROJETO de orçamento, destaque
por partes e anexos - ,_\rt. 169, XII.
PROJETO
de
orçamento, dispensa
de redação Jinal - Art. 169, XVII.
PROJETO
de
orçamento, emenda
com acréscimo de despesa não é
admissível em comissão Artigo

170, VI.

PROJETO de orçamento, emendas do
Senado - Art. 172.
PROJETO de orçamento, encaminhamento à comissão das emendas do
Senado - Art. 170, II.
PROJ·ETO
de orçamento, encerramento da discussão de parte ou
de mais de uma - Art. 169, XIV.
PROJETO
de orçamento, esclarecimento por Deputado em comissão

-

Art. 170, TII.

PROJETO de orçamento formulado
pela Câmara - Art. 1·69, li.
PROJETO
União -

de Orçamento Geral da

Art. 166.

PROJ·ETO de orçamento, interstício
entre o inicio da distribuição em
avulsos e o da discussão - •Artigo

169, X.

PROJETO de areamento não a{)r:ite
di.spositivo
qÚe consigne despesa
para exercício diverso daquele que
a lei vai reger - Art. 167, TII.
PROJETO de orçamento não admite
dispositivo que não indique especi.. ficadamente o total da receita cuja
arrecadação autorize - Art. 167, I.

PROJETO de areamento não admite
emenda aue crie, ou suprima, cargo,
ou função, ou lhes modifique a nomenclatura - Art. 168, I.
PROJETO de areamento não admite
emenda que néi:o indique o Poder,
Ministério ou órgão administrativo
a que pretende referir-se, ou a dotacão que deseje alterar, ou instituir Art. 168, IV.
PROJETO de areamento não admite
emenda que transponha dotação de
um para outro Poder, de um para
outro Ministério, ou de um para
órgão administrativo - Art. 168, V.
PROJETO diJ orçamento
não pode
apresentar dispositivo que tenha o
caráter de proposição principal -

Art. 167, IV.

PROJETO de orçamento não pode
conter dispositivo que autorize, ou
consigne, dotação para função ou
cargo, efetivo ou não, e serviço, ou
repartição, não criados, anteriormente, em lei - •.u:t. 167, V.
PROJETO de orçamento não pode
conter dispositivo que dê ao ao produto de impostos, taxas, ou quaisquer tributos criados para fim determinados, aplicação diferente da
prevista na lei que os criou - Ar-

tigo 167, VII.

PROJETO de orçamento não admite
dispositivo que não corresponda à
tributação vigente - Art. 167, II.

FROJETO de orçamento não pode
conter dispositivo que não caiba na
lei consequente - Art. 167, VI.
PROJETO
de
areamento, normas
para a sua elabOraç'ão - A.rt. 169.
PROJETO de orçamento, o que nêle
não pode figurar - Art. 167.
PROJETO de orçamento, ordllr., de
Artigo
votação
das
emendas -

169, XIV.

PROJETO de orçamento, parecer sôbre emendas - Art. 169, VII.

158 ·PROJETO de orçamento, parecer verbal sôbre emendas do Senado

PROJETO de reforma de Regimento
Interno, apreser.J,tação e publicação

PROJETO de orçamento, prazo de
discussão em comissão para o relator - Ju:t. 170, II.

PROJETO de resolução de Comissão
de Inquérito Art. 45, § 5. 0 •

Art. 170, II.

-

·Art. 184, § 2. 0 •

PROJETO de orçamento, prazo para
discussão em comissão - Artigo

PROJETO de resolução de criação de
Artigo
Comissão de Inquérito 31, § 3. 0 •

PROJETO de orçamento, prazo para
redação final - Art. 169, XVI.

PROJETO de resolução de reforma
do Regimento Interno, redação final - Art. 153, § 2. 0 •

170, II.

PROJETO de Orçamento e prorroroção da Ordem do Dia e da sessão
gação da Ordem do Dia e da sessão - Art. 62, § 10.
PROJETO
de orçamento, prorrogação de prazo para parecer sôbre
emendas Art. 171.
PROJEW de orçamento, publicação

-

Art. 169, V.
PRüJETO de orçamento, publicação
das emendas admitidas Artigo
169, VI.

de resolucão, discussão Art. 12-0, VIII.
,

PROJETO

PROJETO de resolucão e matéria de
natureza regimental - !Art. 96, VI.
FROJ'ETO
de resolução, independe
de reda.ção final - Art. 153, § 2. 0 •
PROJETO de resolução para licença
a Deputado -- Art. 186, § 1. 0 •
PROJETO de resolução regulando a
votação po1· processo mecânico Art. 205, parágrafo único.

PROJETO de orçamento, publicação
das emendas com pareceres - Ar-

PROJETO de resolução sôbre contali
não aprovadas do Presidente da
República - L'\.rt. 178, § 8. 0 •

PROJETO de orçamento, relator-geral - Art. 170, I.

PROJETO destinado à promulgação
do Presidente do senado - Artigo

tigo 169, IX.

PROJETO de orçamento, reunião de
emendas com o mesmo fim, em relação à mesma localidade - liU"tigo

17'J, V.

PROJETO de orçamento, tramitação
na Comissão - Art. 170 .

Art. 95,

2. 0 , II.
PROJETO de subsídio, emendas
Art. 177, § 2. 0 ,
§

PROJETO de tramitação ordinária

Art. 119.

PROJETO, distribuição às comissões

-

Art. 115.

PROJETO de orçamento, ultimação
de pareceres sôbre as em,:endas -

PROJETO do Senado, prioridade -

FIROJETO de orçamento, verba para
exercicios findos - Art. 167, IlI.

PROJETO em discussão prévia, prazo - Art. 134, § 1. 0 , II.

PROJETO de orçamento, vo?ta à Comissão para redaç(io final - _Arti-

PROJETO em discussão única, segunda discussão - Art. lW, parágrafo

PROJETO de orçamento, votação ae
parte, ou anexo, do projeto - Ar-

PROJETO em regime de urgência,
discussão - Art. 120, I.

Art. 169, XII.

go 169, XV.

tigo 169, XIV.

PROJ'.E'IIO de orçamento, votação das
emendas do Senado - Art. 172, IV.

Art. 118, I.

único.

PROJETO em regime de urgência,
emendas que poderá receber - ~\r

tigo 122.

PROJETO de orçamento, votação das
emendas e sub-emendas -- Artigo

P<ROJETO em regime de urgência,
prazo para discussão - Artigo 134,
§ 1.º, I.

PROJETO de outro Poder, prioridade

PROJETO em urgência, entrada
Ordem do Dia - Art. 122.

169, XIV.

-

Art. 118, I.

em

159 ·PROJETO, fundamentação 1oral
Art. 62, § 1. 0 , c.
PROJETOS
179 a 181.

de

Artigos

-

crédito

-

PROJETO de lei, ultimação de sua
elaboração - Art. 95, § 2. 0 •
F<ROJ,ETO de outro Poder sem ementa - Art. 97, § 4. 0 •
PROJETO de resolução -

Art. 96.

PROJETO dP. sessão legislativa anterior, reabertura de discussão - Artigo 101, III.
PROJETO, prazo
- .\rt. 134.

para a

discussão

PROJETO, seu conteúdo 97, § 2. 0 •

Artigo

PROJETOS -

Arts. 94 a 97.

PROJETOS considerados
ridade - Art. 118.

com

prio-

PROJETOS de crédito e de leis periódicas em urgência - Art. 160.
PRO\JETOS de créditos especiais solicitados, discussão - Art. 120, VI.
PROJETOS de iniciativa de comissão ou da Mesa - Art. 95, II.
PROJETOS de iniciativa de Comissão, ou da Mesa - Art. 120, IV.
F<ROJ'ETOS de iniciativa de
tados - Art. 95, I.

Depu-

PROJETOS de iniciativa do
Judiciário - ,Art. 95, IV.

Poder

PROJETOS de iniciativa do Presidente da República - Art. 95, m.
PROJETOS de lei, categorias
tigo 95, § 1. 0 •

Ar-

PROJETOS de leis periódicas
tigos 16G a 178 .

Ar-

PROJETOS de leis periódicas e de
crédito - Arts. 166 a 181.

PROJETOS
discussão -

emendados no senado,
Art. 120, III.

PROJETOS em regime de ur.géncia
têm preferência sôbre os em prioridade - Art. 154.
PROJETOS em tramitação ordinária
- Art. 116, III.
PROJETOS em três
97, § 1.0 •

vias -

Artigo

PROJET0,'3, iniciativa na Câmara Art. 95.
fROIJETCll3 (~m regime dfJ prioridade têm P,,.eferência sôbre os em
tramitação comum - Art. 154.
PROJETO sôbre subsídio, vermanência em Ordem do Dia - Art. 177,
§ 2.º.
PROJETO oriundo do Senado, discussão - Art. 120, III.
PROJ'ETOS quanto
ção - Art. 116.

à sua tramita-

PROJETO que aprovam convênios ou
tratados
internacionais, discussão
- Art. 120, IV.
PROJETO sôbre assunto da ecõnomia
interna da Câmara, redação final
- Art. 153, § 1.0 • .
PROJETO sóbre decisões do Tribunal de Contas, discussão - Artigo
120, VII.
PROJETO sóbre estado de sítio, urgente - Art. 117, II.
PROJETO sôbre medidas financeiras
ou legais em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública
- Art. 117, V.
PROJETOS, trasmitação
115 a 124.
PROJETOS ur.;;entes -

-

Art.

Artigos
117.

PROJETOS urgentes, ordem de preferência - Art. 154, § l.°.

PROJETOS de leis sancionáveis
Art, 95, § 1. 0 , I.

PROJETO urgente para atender a
prazos legais a se findarem - L\rtigo 117, XI.
PROJErr'ó
urgente por deliberação
do plenário - Art. 117, XI.
p ROM E S S A compromissória dos
Deputados - (Art. 3. 0 , § 3.0 •

PROJETOS destinados à sanção
Art. 95, § 2. 0 , I.

PROMULGAÇAO das atas e resoluções da Câmara - Art. Hl, XIII.

PROJETOS de leis periódicas em urgência - Art. 160.
PROJETOS de leis promulgáveis
Art. 95, § 1.º, II.

PROJETOS, duas discussões tigo 120.

:Ar-

PROMULGAÇAO das resoluções
Câmara - Art. 19, I, /.

da

-
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PROMULGAÇÃO de projeto de lei l\rt. 95, § 1. 0 , II.

PROPOSIÇÃO com todos os pareceres favoráveis sem discussão - Artigo 75, § 1. 0 •

PROMULGAQÃO de projeto de resolução - Art .. 153, § 2. 0 •

F1ROPOSIÇÃO, conceito -

PROMULGAÇÃO do Regimento Interno - Art. 206.

PROPOSICAO
constderada
desde
logo at{ decisão final - Art. 156.

FRONUNCIAMENTO de comissão em
questão sôbre a qual se requer a
sua audiência - Art. 49, § 2. 0 •
PROPORCIONALIDADE
partidária
nas Comissões durante tôda a legislatura Art. 29.
PROPORCIONALIDADE
partidária
nas turmas das comissões - Artigo
36, § 2. 0 •
PROPOSIÇÃO acessória há de ser
pertinente à principal - Art. 107.
PROPOSICÃO alheia à competência
da Câmara - Art. 88, § 3.º, r.
PROFOSIÇÃO
anti-reg 'i ::.-ntal
Art. 88, § 3. 0 , III.
PROPOSIÇÃO, apresentação
tigo 88, § 2. 0 •

Ar-

PROPOSIÇÃO
apresentada
como
acessória de outra - Art. 106.
PROPOSIÇAO apresentada como sucedânea a outra - Art. 136, § 3. 0 •
PROPOSIÇÃO,
§ 5.º.

autor -

Artigo

88,

F1ROPOSIÇÃO com andamento perturbado por
Deputado - Artigo
69, x.
PROPOSIÇAO com determi·1iado número de assinaturas Art. 88,
§

8.º.

PROPOSIÇÃO com expressão ofensiva - ,1rt. 88, § 3. 0 , IV.
PROPOSIÇÃO com parecer favorável
que não pode ser arquivac!a - Artigo 9-0, III.
PROPOSIÇÃO com parecer favorável, requerimento de retirada da
Ordem do Dia - Art. lüoq, III.
PROPOSIÇÃO com parecer pela inconstitucionalidade - 1.\rt. 51.
PROPOSIÇÃO complexa ou relevante, prazo para parecer - ,,\rtigo 39,
§

4.º.

PROPOSIÇÃO com prazos esgotados
para parecer, requerimentp para a
Artigo
designação de relator
101, II.

Art. 88.

PROPOSIÇÃO da Comissão, prr;ferência entre as do re17ime de prioridade - Art. 156, § 2. 0 •
PROPOSIÇÃO de comissão, retirada
- Art. 89, paráigrafo único.
PROPOSIÇÃO de iniciativa da Mesa,
preferência en:re as do reaime de
prioridade -- Art. 154, § 2. 0 •
PROPOSIÇÃO, desarquivamento
1.'1.rt. 90, § 2. 0 •
PROPOSIÇÃO, devolução ao autor -Art. 88, § 3. 0 •
PROPOSIÇÃO, discussão em conjunto Art. 126.
PROPOSIÇÃO discutida por partes,
encerramento de discussão - Artigo 136, § 3. 0 •
PROPOSIÇÃO com pareceres favoráveis, prazo para a discussão - Artigo 134, § l.°, V.
PROPOSIÇÃO, distribuição
missões Art. 49.

às

Co-

PROPOSIÇAO e justificação oral a
ela anexada - Art. 91.
PROPOSIÇÃO em discussão não pode ter preferência sôbre a em votação - Art. 155.
PROPOSIÇÃO emendada, não dispensa impressão a redação final
Art. 153, § 5. 0 •
PROPOSIÇÃO, ementa respectiva
t.\rt. 93, III.
PROFOSIÇAO em Ordem do Dia,
retirada - Art. 19, II, d.
PROPOSIÇÃO em regime de urgência, adiamento da discussão
Artigo 135, § 1. 0 •
PROPOSIÇÃO com urgência não pode sair da comissão Artigo 39,
§ 15.
PROPOSIÇÃO em urência na Ordem
do Dia, sua retirada Artigo 80,
parágrafo único.
PROPOSIÇÃO fundamentação tigo 88, § 6. 0 •

Ar-

161 -FtROPOSIÇAO

Arts. 28,

3.

0

II.

§

inconstitucional

2. 0 , 2.ª parte e 28,

PROPOSIÇAO

redação_ -

§

Art. 88,

PROPOSIÇÃO, indicação da sua discussão - Art. 93, II.
PROPOSIÇÃO, indicação de sua iniciativa - t\rt. 93, I.
PROPOSIÇÃO, indicações necessárias
na sua publicação - Art. 93, VII.
PROBOS!ÇÃO não definitivamente
ultimada, desarquivamento - Artigo 19, II, c.
PROPOSIÇÃO não pode ser relatada pelo próprio autor - Artigo 55,

parágrafo único.

PROPOSIÇAO, número PROPOSlÇAO,
Art. 88, § 2. 0 •

nf;",~ro

Art. 93.
de vias

-

PROPOSIÇÃO originária do Senado
ou por êle devolvida não é an1uivada - Art. 90, V.

PROPOSIÇAO, restitu)ção ao autor
para conveniente redação - Artigo
88, § 7. 0 •
PROPOSIÇAO, retirada -

Art. 89.

F 1ROPOSIÇÃO sóbre subsídio incluída pela Mesa em Ordem do Dia em
falta de projeto da Comissão de Finanças, ou de Deputado Artigo
177, § 1.º.
PROPOSIÇÃO urgente na Ordem do
Dia - Art. 158.
PROPOSIÇÃO urgente na or«em do
Dia sem parecer - Art. 158, § 1. 0 •
PROPOSIÇÃO urgente, ou em regime
de urgência, não admite adiamento
de votação - Art. 152,
3. 0 •

*

PROPOSIÇÃO votada em glob__o na
discussão prévia - Art. 147.
PROFOSIÇõES -

àrts. 88 a 114.

PRO:fOSIÇõES a espera de votação
nas comissões - Art. 58, § 1.º, III.

PROPOSIÇÃO, o que constará de
Art. 93, parásua publicação -

PROPOSIÇÕES aprovadas em primeira discussão não são arquivadas
- Art. 90, IV.

PROPOSIÇÃO, prazo para discussão
pór partes - Art. 134, § 5. 0 •

PROPOSIÇq~S,

PROPOSIÇÃO prejudicada, declaração - ,Art. 19, II, g.
PROPOSIÇÃO principal em projeto
de lei orçamentária é inadmissível
- Art. 167, IV.
PROPOSIÇAO, publicação - Art. 93.
PROF'OSIÇÃO que altera outra sem
a modificar substancialmente - Artigo 106, § 5. 0 •
PROPOSIÇÃO que manda erradicar
parte de outra - Art. 106, § 2. 0 •
PROPOSIÇÃO que não pode ser arquivada pela comissão Art. 39,

PROPOSIÇÕES com pareceres contrários, arquivamento Artigo 19,
II, a.

grafo único.

§

7.º.

PROPOSIÇÃO que não tem relação
com a competência de Comissão,
não cabe audiência dessa - Artigo
19, II, e.
PROPOSIÇAO que se acrescenta a
outra - Art. 100, § 4.0 •
FIROPOSIÇAO, reconstituição do processo - Art. 92.
PROPOSIÇÃO,
redação
Artiigo

88,

§

2. 0 •

PRO:Pa5IÇAIO relatada pml presidente de comissão - Art. 39, § 3.0.

tigo 90.

arquivamento -

Ar-

PROPOSIÇÕES com todos os pareceres
favoráveis, preferem na discussão - Art. 74, § 2. 0 •
PROPOSIÇÕES de outro Poder não
são arquivadas - Art. 90, II.
PROPOSIÇÕES e atribuições do Presidente Art. 19, II.
PROPOSIÇÕES ern prioridade, colocação na Ordem do Dia - Artigo 79,
§

1.º.

PROPOSIÇÕES ern prioridade, ordem
de preferência - l.\rt. 154, § 2.0 •
PROPOlSIÇõE1S em tramitação comum, colocação na Ordem do Dia
- Art. 79, § 1.º.
PROPOSIÇÕES ern urgência, colocação na Ordem do Dia - Art. 79,
§ 1.º.
FROPOS!ÇõES, espécies § 1.º.

Artigo 88,

P.ROPOS!ÇõES, fundamentação oral
- ·Art. 62, § 1. 0 , c.

162 ·PROPOSIÇÕES dependentes de
recer na comissão
Artigo
~ 1.0 , III.
PROPOSIÇÕES em andamento
comissões, informações à Mesa
Art. 58, § 1. 0 , III.

pa-

58,

PRORROGAÇAO da hora da sessão
para_ votação - Art. 137, § 7. 0 •

nas
-

PRORROG·.\CA:O da sessão até as
dezenove horas e trinta minutos
Art. 62, § 2. 0 •

PROPOSIÇÕES em curso na c01nissão - Art. 58, § 1. 0 , II.
PROFOSIÇõES pendentes de parecer nas comissões - Art. 53, XVIII.

PRORROGAÇAO de sessão com orador na tribuna - Art. 67, § 4. 0 •
PRORROGAÇAO da sessão para explicação pessoal - Art. 67, § 2. 0 •

PROPOSIÇAO prejudicada pela apuração de substitutivo - 1.\rt. 165, d.

F•RORROOAÇAO da sessão para votação - Art. 67, § 3. 0 •

PROPOSIÇÕES principal e acessória
em av11.lso são indispensáveis na
urgência - Art. 156, parágrafo único, II.

PRORROGl.\ÇAO
de licença
subs'.dio integral - Art. 187,

PROPOSIÇÕES
que tiveram andamento na comissão - Art. 53, XVII.
PROPOSTA da Mesa para prorrogação de prazo de debate com a presença de Ministro de Estado - .Artigo 197, § 1. 0 •
PROPOSTA de emenda à Constituição - Art. 182.
PROPOS'TA do areamento 28, § 7. 0 •

Artigo

,

PROPOS'Ii.\. de orçamento pelo Poder
Executivo - Art. 169, I:
MOPOSTA àe /orçamento, recebi• ·,~nto e comunicação ao plenário Art. 169, III.
PROPOSTA de. orçamento transformado em projeto de lei Artigo
169, IV.
P.RORROGABILIDADE de prazo do
orador na discussão de plano ao
projeto de orçamento
:.\rtigo
169, XI.
PRORROGABILIDADE do prazq para esclarecimento por Devutado do
projeto de orçamento em comissão
- Art. 170, III.
PRORROGABILIDADE de prazo para parecer às emendas do projeto
de orçamento - Art. 169, VII.

PRORROGAÇAO da sessão, restrição
de prazo - Art. 67, § 5. 0 •
§

com
2. 0 •

PRORROGAÇA:O de prazo para apresentação de parecer
Artigo
1G3, VII.
PRORROGAÇAO do prazo para apresentação de parecer às emendas relativas à prestação de contas do
Presidente da República Artigo
176, § 6. 0 •
PRORROGAÇAO do prazo para apresentação de projeto de orçamento
- Art. 169, II.
PRORROGAÇAO de prazo para comparecimento de Ministro de Estado convocado - l.\rt. 193.
PRORROGAÇAO de prazo para debate com a presença de Ministro de
Art. 197, § 1. 0 •
Estado PRORROGAÇAO de prazo para orador -- Art. lCO, XII.
PRORROGAÇAO de prazo para orador - Art. 134, § 4. 0 •
PRORROGAÇAO de prazo para orador é inadmissível em dicursão do
orçamento - 1.\rt. 134, ~ 4. 0 •
PRORROGAÇAO de prazo para parecer - Art. 39, § 1. 0 •
PR.ORROGAÇAO de prazo para parecer a emendas a projeto de lei orçamencária - Art. KJ3, II.

PRORROGABILII:'i.\.DE de prazo para redação final em urgência - Artigo 153, § · 3. 0 •

PRORROGAÇAO de prazo para parecer sobre indicação Artigo 98,

PRORROGAÇAO automática da hora da sessão e da Ordem cio Dia ..,...
Art. 62, § 2. 0 •

PRORROGAÇAO de prazo para redação final - Art. 153, § 3.0 •

PRORR.OGAÇAO da hora da Qrdcer..
do Dia - Art. 78.

§

2.º.

PRORROGAÇAO de prazo de sessão
,.-- Art. 67.

-
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PROSSEGUIMENTO de discurso de
orador do Expediente Art. 73,
§

7.º.

P.ROSSEGUIMENTO de votação interrompida, na sessão seguinte Art. 137, § 7. 0 •
PROTEÇAO a brasileiros no exterior
- Art. 28, § 2. 0 •

PUBLICAÇÃO da ata da sessão do
dia anterior - :Art. 86.
PUBLICAÇAO da justificação da proposição - Art. 93, parâ;grafo i;inico.
PUBLICA:Çll.O da relação dos votantes em votação nominal - Artigo
141, § 6. 0 •

PROTESTO contra decisão em questão de ord1t.: - Art. 83, § 5. 0 .

PUBLICAÇÃO das proposiçõés com
a conclusão dos pareceres - Artigo 93, IV.

PROTOCOLO de comissão 58, § 1;\ I.

PUBLIGAÇAO de ata de comissão Art. 53, XIV.

Artigo

PROVID:tl:N'CIL\S a tomar não cabem
em requerimento de informações Art. 101, § 5. 0 •

PUBLIC!AÇAO da ata e de documentos despachados ''·~ ,Pssão - Artigo 73, § 4. 0 •

PROVID:f;NCIA da Câmara quando
não aprovadas as contas do Presidente da República - Artigo 176,

PUBLICAÇAO da relação de Conússões - Art. 34, § L 0 •

PROVID:G:NCIA da Comissão de Finanças sôbre verbas orçamentais
para subsídio - Art. 177, § 3. 0 •

PUBLIOAÇAO das emendas ao projeto de orçamento - Art. 169, VI.

§

8.º.

F<UBLICAÇAO das
sões - Art. 59.

atas das comis-

PROiV:ID®NICIAS estabelecidas pela
Comissão de Constituição e Justiça,
no caso da assistência de culpados
puníveis em prestação de contas do
Presidente da República Artigo
176, § 9. 0 •

PUBLIOAÇAO das emendas ao projeto de orçamento com pareceres
- 1.\rt. 169, IX.

PROVID:G:NCIAS legislativas indispensáveis à boa ordem das finanças
públicas, sugestões - :\rtigo 174.
PROVIDrJl:NCIAS necessárias à reuniãO do Congresso Nacional de sessão extraordinária Art. i98.

PUBLIOAÇÃO das notas taquigráficas em comissão - Art. 39, § 2. 0 .
PUBLICAÇÃO de declarações de voto com a da proposição - Artigo 93,
parágraío único.

PROVIDENCIAS sôbre os trabalhos
legislativos, reunião dos Presidentes das Comissões per;-,1nentes Art. 54.
PROVID.€NCIAS para a regularidade
dos trabalhos le,gislativos - Artigo
16, parâgrafo único.
PROVID:il:NCIAS sôbre a regularidade de tra.balhos legislativos - Artigo 16, I.
PROVIMENTO dos lugares dos serviços administrativos da Câmara •.\rt. 16, V.
PROVOCAÇAO
de
declaracão de
perda de lugar em comissão ·_ Artigo 57, § 2. 0 •
PROVOCAÇAO de Deputado sôbre
perda de mandato - Art. 190.
PUBLICAÇAO da ata das sessões Art. 86.

PUBLICAÇÃO das exposições feitas
em comissão - Art. 39, § 21.

PUBLICAÇÃO de despacho do Presidente em requerimento Artigo rn1.
PUBLICi.\ÇÃO de
Art. 86, § 3. 0 •

discurso

lido

-

PUBLICAÇAO de discurso sem revisão - Art. 86, § 2. 0 •
PUBLICAÇÃO de documento em ata
de sessão - Art. 86, § 8. 0 •
PUBLICAÇAO de doca.·:.mtos sôbre
93, parágrafo
proposição - Art.
único.
PUBLICAÇÃO de emenda à Constituição - Art. 182, § 1.º.
PUBLIOAÇAO de emenda à redação
final - Art. 153, § 7. 0 •
PUBLICAÇÃO de emendas e dos pedidos âe informações referentes às
contas do Presidente da República
- Art. 19, I, n.
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PUiiLICACAO de ernenda e pedtdos
de tr.iformaçôes sôbre as contas do
Presidente {f,a República - Artigo
176, § 2. 0 •
PUBLIC_'l.Çlí.O
regirnentais -

de expressões antiArt. -19, V, a.

PUBLICAÇAO de indicação a-o !).$, § 1.º.

Arti-

PUBLICAÇÃO de inforrnações e docurnentos não oficiais - Artigo 19,
V, b.
PUBLICAÇAO de informações
ciais - Art. 19, V, c.

ofi-

PUBLICAÇAO de informações
ciais - Art. 86, § 6. 0 •

ofi-

PUBLICt.'1.ÇAO de inforrnações oficiais
sôbre proposição - Art. 93, paragrafo único.
PUBLICAÇAO de inscrições de oradores para a hora cf,o Expediente Art. 83, § 8.0 •
PUBLCAÇAO de matéria urgente
para estudo em cornissão - Artigo
73, § 3. 0 •
FiUBLICAÇAO de parecer d:a Comissão de Economia sôbre audiência
do Conselho Nacional de .Econc•r.lia
- Art. 1'J2, § 4. 0 •
PUBLICAÇAO de parecer devolvi'io
pela Cornissão sôbre contas do Presidente da República - :AJ·t. 176,
§ 4.º.
PUBLIC1.'l.ÇAO de parecer, ou do projeto de orçarnento - Art. 169, V.
PUBLICAÇAO de parecer sôbre os
ernendas a projeto de reforrna do
Regirnento Interno - Art. 184, ~ 3. 0 •
PUBLICAÇÃO de projeto de reforma
do Regimento Interno - Art. 184.,
§ 2.º.
PUBLICAÇAO de proposição go 93.

Arti-

PUBLICAÇÃO de proposição e retirada de assinaturas ·-- fArt. 88, § 9.0 •
PUBLICAÇAO de proposiçãq, o que
deve conter - Art. 93, nará.graf0
único.
PUBLICAÇAO de
Art. 153, § 4. 0 •

redação final -

PUBLWAÇAO da relação de Deputados diplomados - 1.'1.rt. 2.º, § 3.0 •

PUBLICAÇÃO. de relatório sôbre a
boa ordem das fina-.ças públicas Art. 174, § 1. 0 •
PUBLICAÇÃO do despacho de arquivamento determinado na cc•.:dssão
- Art. :>D, § 7. 0 •
PTJBLIOAÇAO do Expediente despo.chado sem haver sessão -- Artigo 72, § 4. 0 •
PtJBLICl.'l.ÇAO do Regi7µento Int'!rno
- Art. 2G6.
PUBLICAÇÃO dos diaR de reunião
d.a cctr.,issão - Art. 53, I.
PUBLICAÇÃO de parer.eres ·- Artigo 112, § e.o.
PUBLICAÇÃO de par~ceres sôbre as
proposiçõe\ - Art. 93, par\1,grafo
(mico.
PUBLICAÇ_ilü P distribuição em avulso dos projetos com parecP.res
.Art. 121.
PUBLI'CAÇ.l\O integral em ata de
informac;Des e documentos não oficiais lidú;; em Mesa - .Art.. 80, § 5. 0 •
PUBLICAÇ.Ã.0 obrigatória de ata de
comissã'J -- Art. 59.
PUBLICAÇAO obrigatória de emenda
ou sub-emenda à proposiçcio u1 gente - .Art. 158, § 5. 0 •
PUBLICAÇAO, requerimento d1J requisição de documento, livro em
publicação - .Art. 101, § 1.º, I.
PUBLICAÇÕES e atribuiçóes da Presidente - Art. 19, V.
PUBLICIDADE impedida de informações e documentos ofidaiç rassurados - Art. 86, § 7..
PUBLICIDADE ou não dos nomes
dos reque ..,.entes de sessão secreta Art. 72, § 10.
PUBLICIDADE,
representantes no
recinto da C(• :,'lra - .Art. 200, § ?. 0 .
FUNIÇAO dus culpados relativos às
contas do Presidente da República
- Art. 176, § 9. 0 •

Q
QUADRO df' diaristas e r.on.tratados
- Art. 16, XII..
QUl.IBTA parti! dos membro.ç da Câmara pode apresentar emenda à
Constituição - Art. 182.

165 QUESITOS
de
Deputado que não
participa da comisstto de Inquérito
- Art. 45, § 9. 0 •
QUES'I'õES de ordem -

Art. 70, IV.

QUESTÕES de ordem à Orclem do
Dia - Art. 76, parágrafo único.
QUESTAO de ordem ao se tratar de
redação final - Art. 83, § 2. 0 •
QUEJSTAO de ordem, comentá.rios à
decisão - Art. 83, § 5. 0 •
QUESTÃO de ord<•T.• com orador na
tribuna -- Art. 130.
QUESTAO ele ordem, crítica
decisão - Art. 83, § 3. 0 •
QUESTAO
clusiva -

de ordem, decisão
1Art. 19, I, r.

à sua
con-

QUESTÕES ele ordem durante a votação, ou verificação dela - Artigo
67, § 1. 0 •
QUESTÃO de ordem e escrutínio secreto - Art. 146, § 3., I.
QUESTÃO de ordem e indicação '[Yl"ecisa das 1ti3posições em que se baseia - Art. 83, & 3..
QUESTÃO de ordem em comissão Art. 14.
QUESTÃO
de
ordem não admite
aparte-·· Art. 133. § 2. 0 , v.
QUESTÕES de ordem nas comissões.
resolução -- A.rt. 53, XVII.
QUESTÃO de ordem no encaminhamento de i·otação - Art. 151, § 2. 0 •
QUESTÃO
de ordem no momento
da votação - Art. 83, § 2. 0 •
QUESTÃO de ordem, o que é tigo 83.

QUESTÃO de ordem re3olvida por
Presidcn!c de Cltl:.issão, recurso
para o Presidente da Câmara 1-'l.rt. 19, I, g.
QUESTÃO em debate, dela não pode
desviar-se o orador - Art. 129, I.
QUíMIGA
agrícola e industrial A.rt. 28, § 3. 0 •
QUINZE
minutos
para explicação
pessoal - Art. 67, § 3. 0 •
QUOCIEN'I'E da representação partidária nas Comissões Permanentes
- Art. 26, parágrafo único.
QUORUl.VI de dois terços para deliberação em casos de perda de mandato -- Art 192.
QUORUM de maioria absoluta parct
delibero.çr1.'J de casos de perda de
mandato ·- Art. 192.
QUORUM
necessário
Mesa - ••\rt. 5.º.

à eleição da

QUORUM pa: a abertura das sessões
- 1.!1.rt. 2. 0 , § 5. 0 •
QUORUM
missões -

para deliberação nas coArt. 38.

QUORUM para deliberação sóbre ata
de comissão - Art. 38.
QUORUM
para
deliberação sôbre
perda de mandato - Art. 192.
QUORUM para votação com os presentes inibidos de votar Artigo
137, § 4. 0 •

1.!1.r-

QUESTAO de ordem, orador na tribuna - Art. 83, § 7. 0 •
Q'UEJSTÃO de ordem, os que podem
falar sóbre ela
Art. 83, §§ 2. 0
e 3. 0 ••
QUESTõEG de ordem, pareceres da
Comissú'J de Constituição e Justiça
- Art. 84.
QUESTÃO de ordem, prazo para formular - Art. 83, § 1.0 •
QUESTÃO ãe ordem, protesto contra
a sua decisão - Art. 83, § 5.".
QUESTÕES de ordem, registro
decisões Jl.rt. 84.

Qt'JESTAO de ordf#m, resolução co1,1,clusiva. - Art. 83, § 3. 0 •

das

R
RADIODIFUSAO, tribuna
- Art. 200, § 1.0 •

reservada

RAZõES inf]01npletas em parecer
1.~t. 19, III, f.
RAZÕES imprecisas
Art. 19, III, f.

em

parecer

REABERTURA de discussão tigo 101, III.

Ar-

REABERTURA de discussão da proposição em nova legislatura - 1.'\.rtigo 127.

166 REABERTURA de discussão encerrada em legislatura anterior Artigo 127.
REALIZ.11.ÇÃO de eleição da MeJa
no dia 10 de março - Art. 5. 0 •
REALIZIAÇAO
16, VII.

de

Artigo

obras -

REALIZAÇÃO de obras no PaláciO
Tiradentes - Art. 16, X.

RECEFÇÃO de chefe de Poder tigo 68, parágrafo único.

RECEPÇÃO de chefe de qualquer
poder, presidente da Câmara estrangeira, ou personalidade de excepcional relêvo, havendo orador na
tribuna - Art. 130, IV.
RECEPÇÃO de Presidente de Câmara - Art. 68, parágrafo único.

REALIZAÇAO de segundo escrutínio
de elei.f:ão -- Art. 7. 0 , XII.

RECEPÇAO :».!. salão nobre go 6.S, parágrafo único.

RECEBIMENTO da proposta de orçamento - ;Art. 169, III.

RECINTO
1Art. 2úü·,

RECEBIMENTO de convites dirigido
à Câmara -- Art. 21, I.
RECEBIMENTO de correspondência
Oficial da Câmara - Art. 21, II.
RECEBIMENTO de emenda a projeto de subsídio - Art. 177, § 2. 0 •
RECEBIMENTO de emendas a projeto de orçamento - Art. 169, V.
RECEBIMENTO de emendas a pro~
jeto de Reforma do Regimento ln·
terno - Art. 184, § 2. 0 •
RECEBIMENTO ,'le emendas em discussão reaoerrn - Art. 127.
RECEBIMENTO de memoriais tigcr 2l, I.
RECEBHIIENTO de petições tigo 21, I.

ArArti-

RECEBIMENTO
de
representação
sôbre perda de mandato de Depu·
tado - •.~>rt. 190, § 1. 0 •
RECEBIMENTO
de
representação
proredimento
incom.patível
sôbre
com o decôrc parlamentar - Artigo i:::_, • 1.''.
RECEBIMENTO
- Art. 21, I.

de

representaçõe~

RECEBIMENTO de requerimento de
licença - Art. 186, § 2. 0 •
RECEITA e Despesa, parte do pro.
jeto de orçamento - Art. 1~6.
"'1.ECEITA, projeto urgente o
fi.w - Art. 117, X.

a11P.

,.,

RECEITA pública, aumento tigo 28, § 5. 0 .

l\i•

RECEITA 11ública, diminuição tigo 28, § 5. 0 •

Ar·

RECEPÇll.O de alta personalitiade
Art. 68.

~

Ar.

Arti-

da Câmara, admissão 2 °.

~

RECINTO da., sessões, permanência
obrigatória nêle durante as votações - Art. 137, ~ 2. 0 •
RECINTO normal dos trabalhos da
Câmara - 1.'1.rt. 1..
RECLAMAÇAO contra a existência
em projeto de orçamento de matéria que nela não pode figurar
Art. 168, ! 1..
RECLAMAÇÃO, em que consiste
Art. 85, ~ 1. 0 •
RECLAMAÇÃO, decisão conclusiva Art. 19, 19, I, r.
RECLAMA:ÇAO, não admite aparte Art. 133, § 2. 0 , V.
RECLAMAÇÃO quanto ao resultado
de votação - Art. 141, § 7.0 •
RECLAMAÇÃO sôbre relações de
Deputados e de suplentes no início da legislatura - Art. 3.0 , § 1.0 •
RECLAMAÇÕES -

Arts. 70e, V e 85.

RECLAM1.'1.ÇõES, •1uando
feitas - Art. 85.

podem ser

RECLAMAÇÕES sob as normas referentes às questões de ordem Art. 85, § 2. 0 •
RECOLHIMENTO ao arquivo da Câmara de ata de sessão secreta
Art. '72 ,§ 11.
RECOMENDAÇAO
da comissão de
Finanças para autonomia de projeto de crédito especial - Art. 179,
§ 1.º.
RECONHEClMENTO de diplomas dos
Deputadoa em início de legislatura
- Art. 2. 0 , § 2. 0 •
RECONHECIMENTO de prioridade
pela Mesa -- Art. 118, II.

167 -RECONSTITUIÇÃO de processo nas
Comissões - Art. 58, § 1.ª, VI.

RECURSO sôbre questão de ordem
resozvida e:1:. comissão - Art. 43.

RECONSTITUIÇÃO do processo de
proposição -.. Art. 92.

RECUSA de Ministro de Estado de
responder a perguntas orais impertinentes - Art. 197, § 3. 0 •

RECUPERAÇÃO de terrenos go 28, § 3. 0 •

Arti-

RECURSO contra decisão da Mesa
sôbre i?u:onstitucionalidade ou anti-regimentalidade de proposição Art. 83, ~ 4. 0 •
RECURSO contra decisão de questão
de ordem - Art. 83, § 3. 0 •
RECURSO contra despacho em requerimento de audiência de comissão - 1.\rt. 49, § 1.0 •
RECUR/30 contra indefer{.1:,~nto de
requerimenro de informação - Artigo 1'Jl, § 6.c.
RECURSO contra não aceitação de
emendi -- Art. 107.
RECUSA de emenda impertinente à
proposição -- Art. 19, II, e.
RECURSO à.e indeferimento de requerimento - Art. 101, § 2. 0 •
RECUR1SO contra ato do Diretor Geral dos Servicos Administrativos da
Câmara - Art. 21, IV.
RECURSO contra decisão do Presidente da Câmara em questão de
ordem relar:ionada com a Constituição --- Art. 17, parágrafo único.
RECURSO conira decisão de Presidente da comissão em questão de
ordem, resolução definitiva - Artig'o l!J, I, {;'.
RECURSO contra despacho do presidente em reauerimento de destaque n projeto de orçamento - Artigo 173, ~ 1.0 •
RECURSO contra eliminação de projeto de orçamento ou contra recusa
de emenda ao mesmo - Art. 168,
~ 2.ª.
RECUSA de emenda a projeto de orçament') - Art. 168.
RECURSO fundado no Regulamento dos So:vicos Administrativos da
Câmara Ârt. 16, XIV.
RECURSOS ngimentais, competência
da Comissão de Constituição e Justiça - Art. 28, § 1.0 .
RECURSO para o plenário sôbre retirada de proposição - Art. 89 .

RECUSA de pedido de destaque de
emenda '{.'ara votação - Art. 148,
§ 4.ª.
RECUSA de pedzdo de vista sôbre projeto de orçamento ou emenda
Art. 17>(}, IV.
RECUSA de proposições acessórias
1.\rt. 1C7.
REDAÇÃO REDAÇAO
.Art. 58.

Art. 24, VIII.
de

ata

de

comissão

REDAÇÃO da Comissão de Economia
sôbre audiência do Conselho Nacional de Economia Art. 102,
§ 6.ª.
REDAÇÃO da proposição § 2.ª.

Art. 88,

REDAÇÃO de emenda destacada para constituir proposição autônoma
- •.\rt. 110, parágrafo único.
REDAÇÃO clevida de proposição Art. 88, § 8. 0 •
REDACÃO do boletim com o resultado de eleição - 1.\rt. 7. 0 , X.
REDAÇAO de vencido em comissão
sôbre as contas do Presidente da
Repúbliei -- Art. 175, § 2.ª.
REDAÇÃO final -

Art.

153.

REI:'t.\ÇAO final aprovada, correção
de inexatidão - Art. 153, § 10.
REDAÇÃO final de Código 153, § 1.º.

Artigo

REDAÇÃO jinal de emenda à Constituição - .Arts. 152, § 7. 0 e 153,
§

1.ª.

REDAÇAO final de projeto de fixação das Jôrças armadas - •.'l.l'tigo
153, § l.º.
REDAÇÃO final de projeto de lei orçamentária, quem o elabora - Artigo 153, § 1.º.
REDAÇÃO final de projeto de retificação ela lei orçamentária, quem
a elabora - Art. 153, § L°.

168 REDAÇÃO .linal de projeto de resoiuçao rle rnfürma do Regimento Interno - Art. 153, § 2.º.
REDAÇÃO final de projeto de tomada d1~ conta11 do Presidente da
Repúhlica, quem a elabora - Artigo 15:~. ~ 1.º.
REDAÇAO final de projeto sôbre assunto de economia interna da Câmara - Art. 153, § 1.º.
REDAÇAO final, discussão 153, § 7. 0 •

Artigo

REDAÇÃO final, dispensa de impressão - Art. 153, § 5.0 •
REDAÇÃO final, emenda 153, § 6. 0 •

•Artigo

REDAÇAO final
em prestação de
contas do Presidente da República
- Art. 176, § 7. 0 •
REDAÇAO final em urgência tigo 153, ~ 3.0 •

Ar-

·REDAÇAO final das proposições Art. 2ll, § 8. 0 •
REDAÇÃO final, emenda -·1.\rt. 111.
REDAÇAO tinal de projeto de orçamento, dispensa - Art. 169, XVII.
REDAÇAO final em projeto de areamento, prazo - Art. 169,. XVI. REDAÇÃO final e questão de ordem
- Art. 83, § 2. 0 •
REDAÇAO final, finalidade de emenda - i.\rt. 153, § 6. 0 •
REDAÇAO final, prazo §

3.º.

Artigo 153,

REDAÇÃO final, publicação 153, § 4. 0 •

Artigo

·REDAÇAO final,
requerimento de
dispensa de avulso para a votação
- Arb. 100, XIV.
REDAÇÃO final, votação 153, ~ 4.0 •

Artigo

RED.\ÇAO 11elos autores p.e exposições nas Comissões - Art. 39, § 21.
REDAÇÃO para parecer formulado
antt-regtmentaz..r:,gnte - Artigo 112,
.§

7.º.

REDAÇÕES finais, ordem na votação
- Art. 74, I.
REFE!mNCIA de Deputado a colega
- Art. 69, XIV.

REFERili:NCIA descortês de Dep•tado
- 1Art. 69, XV.
REFER1l:NCIA em ata de documento
oficial -- Art. 19, V, c.
R'.EFERENDO da maioria absoluta de
Deputados para ·o funcionamento
da Câmara jóra de sua sede - Artigo 1.0 , .parágrafo único.
REFERENDO d a Mesa à decisão de
sua competencia tomada por quem
presidir sessão da Câmara Artigo 17.
REFORivl11. do Regimento Interno Art. 181.
REFORMA

do

Reg

:r..~nto

Interno,

apresen~açé:.'o e publicação do projeto -- Art. 184, § 2.º.

REFORMA do Regimento Interno,
inclusão do projeto em Ordem do
Dia - Art. 184, § 3:0 •
!\
do Regimento Interno,
publicut:êio àe parecer - Artigo 184,

REFORl\~

§

3.º.

REFORMA elo Regimento Interno,
redaçãa final do projeto de resolução - Art. 153, § 2.º.
REFORMA
do Regimento Interno,
segunda discussão - Art. 184, § 4.0 •
REGIME de ba.ncos -

Art. 28,

§

3. 0

•

REGIME1 de prioridade na Ordem do
Dia - ·.\rt. 79, § 1.º.
REGIME C,e prioridade, prazo para
parecer -- A rt. 39, II .
REGIME de prioridade, prazo para
parecer por Presidente-relator
Art. 39, ~ 3.0 •
REGIME
Ordem
REGIME
.projeto

de tramitação comum na
do Dia - Art. 79, § i.0 •
de urgência, discussão do
-- Art. 120, I.

REGIME de ur,Jência na Comissão
- Art. 37, § 1. 0 •
REGIME de urgência na Ordem do
Dia - Art. 79, § i. 0 •
REGIME de urgência, prazo para parecer pelo Presidente-relator - Artigo 39, § 3. 0 •
REGIMENTO Comum e convocação
extraordinária do congresso Nacional - Are, 198.

169 REGIMENTO Comum, elaboração ou
modiíicação - 1.'\.rt. 33, parágrafo

REGRAS e condições estabelecidas
por Comissões permanentes - Ar-

Artigos 184

REGULADOR dos trabalhos da Câ>,:•ira -·- Art 18.

único.

REGIMENTO Interno e 185.
REGIMENTO Interno,
Art. l84.

alteração

-

R·EGIMENTO Interno, consolidacão
de alterações Art. 185.
•
REGIME!(TO Interno, discussão de
projet'J de alteração
Artigo
120, VIII.
REGIMENTO Interno, edição conjunta com a Constituição, Regimento
Comum e leis essenciais à acão legislativa - . Art.
185,
parágrafo

único.

REGIMENTO
Interno, inclusão de
projeto t 1·, Ordem do Dia - Arti0
go 184, § 2. •

tigo 3'7,

§

4 °.

REGCLAMENTO dos Serviços Administrativos da Câmara Art. 16,
XI e 203.
REGCLAMENTO dos Serviços Administrativos da Câmara, expedição
- Art. 203.
REGULAMENTO do Servico AdministratiZll) da Câmara, sua interpretaçãJ conclusiva - Art. 16, XIV.
REGULAMEKTO dos servicos da Câmara - .. 1:\rt. 96, VII.
•
REGULAMENTO policiais no inquérito sôbr~ delito na Câmara - Artigo W:'l, § 1.º.
REGULARIDADE dos trabalhos
gislativos - Art. 16, I.

le-

REGIMENTO Interno, modificação -

REITERAMENTO de pedido de informaçóes -· Art. 101, § 8.º.

REGIMENTO Interno,
- Art. 135.

edição

REITERAMENTO de pedidos de injorma~:ões - . 1.!\.rt. 19, VI, c.

Interno, promuloação

REJEIÇÃO de emenda â Constituição - Art. 182, § 11.

Art. 184..

REGIMENTO

-

Art. 206.

nova

REGIMENTO Interno, publicação
Art. 206.
REGIMENTO Interno, publicaçcío de
parecer sõbre projeto de reforma
- Art. 134, § 3. 0 •
REGIMENTO Interno, redação final
do pro7eto - Art. 153, § 2. 0 •

constitucional -

parte.

Art. 28,

§

2.º, 2. ª

REJ;EIÇAO de substitutivo, votação
do projeto final - Art. 154, § 3. 0 •
REJEIÇAO do voto do relator sôbre
as contas do Presidente da República - Art. 175, § 2.º.

Ar-

RELAÇÃO das Comissões Permanentes - J\..rt. 24.

REGIMIENTO, interpretação e observância -- Arts. 83 a 85.

RELAÇÃO das Comi:;sões, publicação
- Art. 34, § 1. 0 •

Art. 83.

REiüÇAO de Deputados diplrn:.J.dos
- Arõ. 2. 0 , § 3. 0 •

REGIMENTO Interno, reforma tigo 184.

REGIMENTO, sua prática -

REGISTRO ae presença de Deputados -- Art. 2. 0 , § 5. 0 •
REGISTRO àe remessa no protocolo de comissão - 1Art. 47, § 2. 0 •
REGISTO das decisões de questões
de ordem -- Art. 84.

RELAÇÃO dos Deputados e seus fins
Art. 2. 0 , § 5. 0 •

RELAÇAO
mados -

dos

Art. 2. 0 ,

Suplentes
§

4. 0 •

diplo-

Art. 28,

RELAÇAO dos votos a favor e contra em -z;otação nominal e sua publicaçãJ - Art. 141, ~ 6. 0 •

REGISTHO taquigráfico dos debates
nas comissões - Art. 59, § 1.º.

RELACION1.'\.M.F:NTO de assunto com
as diretrizPs àa política nacional Art. 102, § 2.º.

REGISTROS
§ 1.º.

públicos
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-

RELAÇó'.E'S de comissão com a Mesa,
outras comissões e líderes - Artigo 53, XV.
RELAÇõES rlo Brasil com as potências estrangeiras - Art. 28, § 2. 0 •

RELATOR, prazo na discussão e nú-

RELAÇõES entre o trabalho e o capital - Art. 28, § 6. 0 •

RELATÓRIO anual sôbre os trabalhos legislativos - Art. 53, XVIII.

REL1\TOR.

RELATóRIO conclusivo de comissão
de Inquérito - Art. 45, § 5. 0 •

apresentação de substitutivo ou de emendas - Art. 112,
§ 2.0 , n.·

RELATOR, como é o seu voto Art. 112, § 2. 0 , II.

mero de vezls que pode falar Art. 134, ~ S. 0 •

REli.\TOR, voto prevatecente em caso de empate - Art. 53, § 2. 0 •

RELATóRIO da comissão de Inquérito en:>iaâa ao
Art. -15, ;; 6. 0 •

juízo criminal -

RELATOR da Comissão de Econômia,
parecer ;ierbal - Art. l•J2, § 8. 0 •

RELATóRIO da Mesa sôbre os trabalhos da Câmara - 1.\rt. 15, III.

RELATOR de parecer verbal tigo 113, parágrafo único.

Ar-

RELATóRIO de Comissão de Inquérito, arqw.vamento - Art. 19, II, b.

RELATOR d.e proposição n: debate

RELATóRIO de indicação a ser arquivada -- Art. 19, II, b.

na comissão não pode presidi-la
neste momento -1.!1.rt. 55.

RELATOR, a.ireito de réplica na comissão - Art. 39, § 9.0 •
cm encaminhamento
votação - - Art. 151, § 3.º.

RELATO~

de

RELATOR e revisor, assinatura de
parecer -- Art. 53, XII.
RELATORES e revisores, designação
- Art. 53, VI.
RELATOR e
39, § lô.

1 evisor

,geral -

Artigo

RELATóRIO

do
exercício anterior
apresentado pelo Tribunal de Contas, parecer - Art. 175, § 1.0 •

RELATóRIO

uo

Tribunal de Contas
sôbre as i:ontas do presidente da
República sem parecer prévio Art. 175, ~ il. 0 •

REI..1.\TóIUO do Tribunal de Contas
sôbre ~ Jmarta de contas - Art. 175.
RELATóRIOS com parecer 112, § 2. 0 , ::: •

Artigo

comissão

RELATóRIO em parecer sôbre emenda - Art. 112, § 3. 0 •

RELATORES e revisores parciais
Art. 39, § 18.

RELATôRIO, leitura, discussão e votação e.; 1: comissão - Art. 37, V.

RELATOH. vencido
Art. 39, § 12.

na

REL1.\TORES e revisores previ11mente
designados Art. 37, § 4.C:.
RELATORES, prazo para o recebimento d.e p; ocessos - Art. ~7, III.
RELATOR geral de projeto de orçamento .Art. 170, I.
RELATOR, não pode ser o autor da
proposição
Art. 55, .parágrafo
único.
RELATOR, ordem de preferência na
discussão -- 1Art. 128, II.
RELATOR,

ou
de comissão -

revisor, o pre~;idente
Art. 53, § 1.0 •

RELATOR, ou revisor, único de tr.nis
de uma comissão - Art. 48.
RELATOR 1Jara proposição sem parecer - Art. 101, II.

REiLATôRIO

organizado pelas
missões sôbre seus trabalhos tigo 16, III.

Co-

Ar-

RELAT6RIO sêbre a situação econômica e financeira do pa:s - Artigo l'H.
RELATóRIOS sôbre as finanças públicas pelo _.,residente da comissão
de Economia e de Financas - Artigo 17 4, § 3 °.
·

REMESSA i; Comissão de Constitu.i-

ção e Jw,tiça de proposição dc. de
Orçamento e Fiscalização Financci-·
ra sôbre crmtas não aprovadas do
Presidetite da República Artigo
176, § S.0 •

REMESSI.\ à Comissão de Constit•ü-

ção e Justiça de representação sôbre perda de mandato de Deputado
- Art. 190, § 1-°.

-
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REMESS !\. à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira das
emendas ac'.mitidas ao projeto de
orço::.~m.:i Art. 169, VI.

REMES::O:I:\. de Ministro de Estado d<!
resposta a item que lhe forem enviados 1 elati1:os à sua convocac;;o
para compare~er à Câmara - Ár-

REMES5-I\. à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira das
emendas ao parecer sôbre as contas
do Presidente da República - Artigo 19, I, o.

REMESSA de proposta de orçament:J
à Comis;;éio de Orçamento e Fiscalização Financeira - Art. 1,69, IV.

REMESSA à Comissão de parece?:,
emendas e pedido de informar;ões
sôbre as e on.taô do Presidente da
República Art. 176, § 3. 0 •
REMESSA à Comissão de Redacãn
da proposiçã.J com a votação uÍfi-·
mada - :Art. 153.
REMESSA
sôbre as
Repúb7i,.a
Art. !76,
REMESSA
emenda à
§ 2.º.

à comissão do proce~~o
contas do Presidente ia
quando núo aprovadas -§ 3. 0 •
à Comissão Especial c1.e
constituição - Art. 182,

REMESSA à Mesa de declaração de
voto - Art. 138.
REMESSA à Mesa de pareceres a'!:rovados - Art. 112, § 6. 0 •
REMESSi\ it Mrsa de projeto de crédito suplementar a exercício findo
- Art. 180.
REMESSA à Mesa de poposição com
parecer
pela inconstitucionalidade
- Art. 28, § 1. 0 , 2.ª parte.
REMESSA ao Senado de emenda à
Constituição -- Art. 182, § 7. 0 •

tigo 197.

REMESSA de emenda a projeto de
subsídb à Comissão de Finanças -Art. !77, § 2. 0 •
REMESSf_ de fôrça para o
- Art. 117, !.

ext-z~ior

REMESSA de processo distribuído a
mais de uma comissão 1Artigo
47, § 2. 0 •

REMESSA C!e tropas brasileiras para
o exterior - Art. 28, § 2. 0 •
REMESS '• dos projetos de lei -

tigo 95, § 2. 0 •

Ar-

REMESSA mensal à Mesa de infor,...,-ições .~óbre o andamento da matéria em tramitação na comissão Art. 5il, XVIII.
REMESSA pela comissão à Mesa rte
processo em caso de urgência
Art. 47, â 2. 0 •
REME.Sl:1.'. pelo presidente de comissão de matéria à Mesa
Artigo
53, XIII
RENDIME!JTO dos trabalhos da Câmara - Art. 16, III.
RENOVACÃO àe adiamento de discussão :._ Art. 135, § 3. 0 •
RENOVAÇÃO de licença com sub>idio integral - Art. 170, § 2. 0 •
RENOVAÇÃO de licença com subsídio integral durante a legislatura

REMESSA ao Senado de parte ou
anexo de
projeto
de orçamento
aprovado em redação final Artigo 159, XV.

RE.~OVI ~ç:.AO

REMESSA à sanção ou à promulgação, prazo - IArt. 95, § 2.0 •
REMESSA de delinquente à aut:ori-·
dade judiciária - Art. 202, § 3. 0 . -

RENúNCIA de Presidente de comissão - Art. 52, § 2. 0 •

-

Art. 1.87, § 1.0 •
de
requerimento C!e
sessão secreta - Art. 82, § 3. 0 •

REN'úNCIA à comissão -

Art. 59, I.

REMESSA de inquérito sôbre delito
na C{Gr.:'lra à autoridade judiciária
- Art. 202 § 3. 0 •

REORGANIZAÇAO de autarquias ou
emprêsas paraestatais - Artigo 28,

REMESSA de matéria às comissé'!-s
- Art. 47, § 1.0 •

R1':PLIC1.\ do relator na comissão Art. 39, § 9. 0 ,

REMESSA de matéria às comissões
em caso de urgência Art. 147,
§ 1.º.

REPRESENTAÇAO da
Comissc'io E:rterna
103, r.

§

3.º.

Câmara

por
Arts. 32 e

-
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REPREBENTAÇAO de líder de parti.Deputado, 6ôbre falta
do, ou de
de decl'tro parla11:.~ntar - Art. 191.
REPRESENTJ\CAO de líder ou de
cinquenta Deputados por procedimento incom.1.atível com o de<)ôi'J
parlamentar Art. 191.
REPRESENTANTES
da
imprensa
diária, tr:buna reservada - Artigo
0
200, § 1. •
REPRESENTANTES d~ agê1icic;,s ae
radiodi1 U>fio, tribuna reservada
Art.

200,

~

Lº.

REPRESENTACAO de Partido Político, ou de -Procurador Geral da
Repúblir:a sôbre perda de mandato
- L.'l.rt. 190.
REPRESENTANTES de agências telegráfica, ií'ibuna reservada Artigo 2GO, § 1.0 •
REPRESI:!,'N'IlA ~TES de órgãos de publicidade no recinto da Cámara Art. !100, § 2. 0 •

':EPRE.SENTA?\fTEB <],~ partido que
encaminham a votacão de requerimento de emvocaciío de N!ini ;f· o
de Estacfo - Art. ·rns, § 1. 0 .
REPRESENTAÇAO parti~ária e seu
porta-voz - Art. 3. 0 •

REQUERIMENTO,
Art. 7J, I.

apresentação

REQUERIMENTO, a quem cau.e fazê-lo ·-- Art. 99.
REQUERIMEN l'O com sugestfo a
outro Poder - IArt. 19, II, j.
REQUERIJ\IBNTO,
tigo 99.

conceito

-

Ar-

REQUERIMENTO da palavra -- Artigo 100, !.
REQUERI.MEN'fO de adiamento de
discussõo - Art. 135.
REQUERIMH:NTO de adiamento da
discussão de proposição em regime
de urgência -- Art. 135, § 1. >.
REQUEH.IMENTO de adiamento de
discussio ou de redação Artigo
103, VIII.
REQUERIME'i1TO de adic11:.~nto de
discussão ou i1otação, preferência Art. 1R4, § G. 0 •
REQUERIMENTO de adiamento de
votação, apresentação - Art. 152.
REQTJERIME1lTOS de adiame"!t'O de
votação, q.rovacão de um e prejudicialidade dos demais Artigo
152, § 2. 0 •

nas

REQUERIMENTO de anexação de
justifiuaçáo oral ao processo de proposição - ,_\rc. 91.

REPRESF.N''l'AÇAO
partidária
nl!s
Cc1.:,'ssõe~ Pcmanentes ..'\.rt. 26.

REQUERIJ\,lENTO de anexação de
matérias análogas - Art. 112, § 5. 0 •

REPRESENTAÇAO proporcionai dus
partidos 1ws comissões -- Artigo ':.2,
parágrafo unico.

REQUERIMENTO de audiência
Comissão - Art. 19, II, e.

REPRESENTAÇ'AO
partidária
Comissõ~s Art. 9. 0 •

REPRESEN'TACõES de nartidns µo:r
bloco varlamé1.tar - Art 1J.

REPRESP.NTAÇõES diriigi'da;; a Cá-mara, recebimento - Art. 21, !.
REPRESSAO a excesso de D'3puiaào
- Art. 201.
REPRODUÇÕEf, vedadas (1e àiSCUTJO
- L'l.rt, 86, § 1. 0 •
REPROVAÇÃO pela assistênria, vedação ·- Art. 200.
REPúBLICA não pode ser proposta
a sua auCJlir;ão - Art. .!82.

REQUERENTES de sessão aecreta,
conveniência de publicação dos seus
nomes -- Art. 77, § l·O.
REQUERIMKN'I'O a despaci,'iar -- Artigo 19, II, h.

de

REQUERE\1.EJ'\'.1.'0 de audiência do
Conselho Nacional de Economia
Art. li), I, l.
REQUERIMENTO de audiência do
Conse!h:::i Nacional de Economia
Art. 102.
REQUER.IM.ENTO
de audiência do
Conselno Nacional de Economia,
dejerimentc1 ou não Art. 102,
§ 5.º.
REQUERlMENTO de Comissão Geral
Art. 61.
REQUERIMENTO de Comissão, ordem na votação - Art. 74, § 1. 0 , III.
REQUERIMENTO de constituição de
comissão mista - IArt. 103, XV.
REQFERIMENTO de convocação e:c~
traordinária de Comissão - 1_'1.rtigo
34, § 2. 0 ,

HEQUERIMENTO de convocação de
Ministro d<! Estado - Art. 103, § 1.0 •
de
Ministro de Estado,
maior p1"Cl,W para
{]untas orais -·· Art.

REQUEF~IMENTO

convocação de
dá a seu autor
dirigir-lhe per197, § 2. 0 •

REQUERIMENTO de convocação de
sessiio 0ecreta. votação - Art. 103,
§ 2.º.
REQUERIMEJ\;To de Deputado, ordem na votaqão - Art. 74, § l.º, IV.
REQUERH!J:ENTO de Deputado para
audiência de comissão
Artigo
101, I.
REQUERIMENTO de desarquivamento - Art. !JO,
2. 0 , I e II.

*

REQUEHIMENTO de desarquivamento por Deputado - Art. 90, § 2. 0 , I.
REQUERIMENTO de designação de
relator -·- Art. 101, II.
REQUERIME"NTO ele desistência da
palavra - Art. 100, I.

173 REQUER.JMKl"\TO
de
informações
prejudir:ado - Art. 101, § 4. 0 •
REQUERIMENTO
rle
informacões
quando já r.restadas Art. "101,
§ 4.º.
EEQUER.IMENTO
de
informações
que -·e niío encaminham - Artigo
101, § 7. 0
REQUE.RIMENTO
de
informações
sôbre a ordem dos trabalhos, ou
sôbre a Ordem do Dia - Artig·o
100·, XI
RE:QUEiUMENTO
de inscrição nos
Anais de documento ou discurso
de repre:ei•.iante de outro Poder ; \rt. 101, ~ J. 0 , IV.
REQUER.IME?·~TO

téria para o
lO>J, IV.

de leitura de maplenário Artigo

REQUERIMENTO de licença a Deputado - .Arts. 18'1, V, e 186, § 2. 0 .
RE'.QUER1~1:ENTO

subsídio integral -

ele

licença com
§ 2. 0 •

Art. 187,

REQUERIMEN'IO
de destaque de
parte de proposição para constituir
proposiçüo inde1;endente -- Artigo
1C3, IV.

REQUERIMENTO de licença por suplente de Depu.tado - Art. 186, § 8. 0 •

REQUERIMENTO de discussão
partes - Art 1'JO, VII.

REQUERIMENTO
por motivo
de
Art. 104, I.

por

REQUERIMENTO
de
dispensa de
avulso para votação de redação final - Art. lUO, XIV.
de dispensa de impressão da 1 eãação final Artigo
103, X.

REQUERnvi:J<~NTO

REQUERIMF:l'iTO
de encerramento
de discussão - Arts. 103 e 136, § 2. 0 •
REQUERIMENTO de inclusão de proposiçã J em. ordem do Dia Artigo 101, § l.C, III.
REQUERIMENTO de informações, a
que se poârn1. referir - 1:\rtigo 101,
§ 3.º.

REQUERIMENTO de manifestação
de pesar - Art. 104, I.
de manifestação
luto nacional -

REQUERIMENTO de não realização
de sessdo -- Art. 103, XVI.
REQUERIMEN1 O
de
observância
de disposição regimental Artigo
100, »J.
REQUERIMENTO de pesar pelo falecimento ae antigo congressista .\rt. 104, I.
REQUERIME1'1TO de posse de Deputado - Art. 100, III.
REQUER.IMENTO de prenchimento
de lugi~r em comissão - Artigo 101,
§ l.º, r::.
REQUERIMENTO de
Art. 79, § 4. 0 •

preferência

REQUERIMEN'lÓ
de
informações,
indeferimento - Art. 101, § 6. 0 •

REQUERIMENTO
Art. 103, XI.

REQUERIMENTO de informações oficiais -- Art. 101, IV.

REQUERIMENTO de
Art. 103, XIII.

REQUERHvIENTO
de
informações,
o que nl!le não cabe - Artigo 101,
§ 5.º.

REQUERIMENTO de prioridade, encaminhamento de votação - Artigo 164.

de preferência
prioridade

-- 174 REQUE::::nvIENTO de prioridade, fundamentacão obrigatória Artigo
164, p;i,1·:ii1':rafo único.

REQUERIMENTO
determinando a
criação de Comissão de Inquérito
0
- Art. 31, ~ 3. •

REQUERII\<IENTO de prioridade não
tem di,;rnssâ•J - Art. 164.

REQUERIMENTO de sessão extraordinária -- Art. 63.

REQUEP..IMEN'.rO de prioridade velo
autor da proposição - Artigo 163,

REQUERIMENTO de sessão secreta

II, c.

-- Art. 82.

REQUERIMENTO de prioridade por
!'der - Art. 163, II, b.

REQUERIMENTO
diência de outra
go 49, ~ ~-·º.
REQUERIMENTO
sentaç•ío -- Art.

REQUEEIMENT0 de prorrogação da
sessão -- Art. 67, § 1.º.

REQUERIMENTO de urgência apresentado pela Mesa -- Art. 157, I.

REQUERIME=-<TO
de
prorro,7ação
de prazo para orador - Art. 10.0,
XII.

REQUERIMENTO de uraência, aprovação -- Art. 158.

REQUERIME1.;To de prioridade por
comissão - Art. 163, II, a.

REQUERIMENTO de prorrogação de
prazo para pr!recer - Art. 103, VII.
REQUERIMENTO de prorrogação de
prazo para parecer a projeto de
orçamento - Artigo 171, parágrafo

único.

REQUERIMENTO
de
prorrogação
de prazo para parecer às emendas
ao projet:J de lei orçamentária
Art. 103, 1I.
REQUERHiIENTO de reabertura
discussão -- Art. 101, III.

de

REQUERIMENTO de reiteiramento
de periido c:e informações - Artigo
Wl, § 8. 0 •
REQUERIMENTO do Relator para
votação 1;arrelada - Art. 148, § 3. 0 •
REQUERIMENTO de
representação
da Câmara por comissão externa -

Art. 103, I.

REQUERIMENTO
de
proposição -- i.'l..rt. 89.

retirada de

REQUERJMENTO
de retirada
proposição - Art. 100, IX.

de

REQUERIMENTO
de retirada de
proposiç[i.J da Ordem do Dia com
parecer favorável - Art. 103, III.
REQUE...R.IMEN';rO
de retirada de
proposição de comissão - Art. 89,

parágrafo únipo.

REQUERIMENTO de retirada de requerimento - Art. 100, VI.
REQUERIMEN'I'O de sessão extraordinária - Art. 103, XIV.

de uma para aucomissão - 1.'1.rtide urgência, apre157.

REQUERIMF;NTO de urgência, encaminharnPnto da votacão Artigo l 37, pr:,rágrafo úniéo.
REQUE~IMENTO

tem discussão -

fo únlce>.

de

urgência

não

Art. 157, parágra-

REQUEH.IMENTO de urgência, número ele ar.5inaturas de Deputadus
- Art. 157, III.
REQUE1'liiVIENTO de urgência, pela
Mesa. número de signatários - Artigo 157, I.
REQUERIMENTO de urgência
comissão Art. 157, IV.

pot

R.EJQUERil\.:TENTO de urgência, os
que iJOdem apresentá-lo Artigo 157.
REQUEIUMENTO de verificação de
votação - Art. 100, X.
REQUERiMENTO de votação de artigo por artigo - Art. 103, VI.
REQUERIMEN'l'O
de
votacão de
· Artigo
emendas uma a uma
103, VI.
REQUERIMENTO de votação destacada de emenda - Art. 100, VIII.
RJ!.i:QUER-Il\!IENTO de votação parcelada - Art. 148, § 3. 0 •
REQUEHIMENTO de votação por determinado processo - Art. 103, V.
REQUERIMENTO de votacão secreta.
os que o podem formular - fArtigo
146, § 4. 0 •
REQUERIMENTO de voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações ·- Art. 104, II.

-

175 -

REQUERJMENTO em sessão pública
de sessão .secreta - Art. 82, § 3.0 •
REQUERIMEN'I O encaminhado apenas por âois Deputados - Art. 104.
REQUERIMENTO escrito de votação
nominal - Art. 142.
REQUERIMENTO escrito despachado
pelo Presidente - Art. 101.
leitura, discussã1..
comissão - Artigo

.t-t~QUERIMENTO,

votacão
37,

v.

em

REQUERIMENTO mais amplo com
preferência sôbre o mais restrito Art. 154, § 9. 0 •
REQUERIMENTO
para
a votação
,te emendus Feparaaamente, ou uma
0
a uma - L'iJ t 148, § 1. •
RE:QUERlMENTO para falar sentado
- Art. iQ.J, II.
REQUERIMENTO
prejudicado por
outro da mesma finalidade, já aprovado ·- Ar~. 165, g.

despachado
pelo
Presidente dentro de 48 horas -0
Art. 101, § 1. •

REQUERIME~·<TO

REQUERIMENTO de urgência, .ordem
na votaçúo - Art. 74, § 1. 0 , II.
REQUERIMENTOS de u r (J ê n c ia,
quando inadmissíveis - Art. 159.
REQUERIME:NTOS em discussão conjunta - Art. 154, § 9.º .
REQUEEIME'\fTOS
em
discussão,
preferJncia - 1Art. 154, § 7. 0 •
REQUERH1IE1'7" ros em votação, preferência - Art. 154, § 3. 0 •

Arti-

REQUERIMENTOS escritos go 99, § 2.°, II.

REQU:l!.:RIMENTOS,
fundamentrtçã.a
oral - Art. 62, § 1. 0 , c.
REQUERIME!I. TOS para o destaque
de uma m~sma emenda, encaminhamento de votação - Artigo 151.
§ 5.º.

do

REQUERIMENTO sôbre proposzcao
em Ord,mi do Dia, votacão nreferencial - Art . 105 .
·
·

REQUEI'.:;:::vl.ENTO recusado para votação nominal de uma proposição
não por!,e sei renovado - Art. 144 .

REQUERIMENTOS simultâneos para
adiamento de discussão Artigo
135, § 2.0 •

REQUE...-q,IMENTO que
plenário ·- Art. 103.

depende

REQUERIMENTO relativo a qualquer
proposi,,cío, sua votação Artigo
14.8, § 5. 0 '
R.EQUERIM.ENTOS -

Arts. 99 a 105.

REQUERIMENTOS,
aspecto formal
- Art. 99, § 2. 0 •
REQUERIMENTOS apresentados simultâneamente, preferência na votação - Art. 154, § 7.0 •
REQUERIMENTOS, competência para dec!di-70~ - L\rt. 99, § l.º.
REQUEff!:MENTOS
de modificação
na Ordem do Dia considerados na
ordem à.a apresentação Artigo
155, § 2. 0 •
REQUERIMENTOS
de modificação
da Orde1.i cio Dia prejudicados na
sua totalidade - Art. 155, § 3. 0 •
REQUERlMENTOS
de
preferência
em núm:J':J excedente de cinco 0
Art. 155, § 1. •
REQUERIMENTO
despachado pelo
Presidente após audiência da Mesa

-

Art. 101.

REQUEHIMEN"TOS
sujeitos à decisão •ie comissão
Artigo 9!l,
0
§ 1. , II.
REQUERIMEJ..,.TOS
sujeitos à deliberação d0 ~:lnnário
Artigo 99,
§ l.º, nr.
REQUERIM:C:l'T'TOS sujeitos a de.;pacho · - IArt 99, § 1.º, I.
REQUERI1\.1ENTOS sujeitos a despa~
cho do Presidente Arts. 100 a

102.

REQUERIMENTOS suje'tos ao ple ·
nário - Artigos 103 a 105.

Artigo

REQUERIMENTOS verbais 99, § 2. 0 , 1.

1'erbais despachados pelo Presidente - Art. 101).

REQUERIMEN~OS

REQUERIMENTO verbal o de prorrogação da Ordem do Dia - Art. 78.
REQUERIMENTO verbal, ínadmis3ibilidaAe de v0tação nominal - Ar-

tigo 145,

R.EQUERIJ.\!IENTO,
go 103.

votação

-

Arti-

-
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REQUERIMENTO vntado por, peio
Art. HH.
menos, 50 Deputados REQUISIÇi.~O <le agentes da polícia
comum --· 1.~rt.. 199, parágrafo único.

REQUISI()AO de do,.umento,
ou publiwção, requerimento tigo 101, ~ l.º, r.

livr::>

REQUISIÇAO ae fôrça pública
Art. .t99, parágrafo único.

Ar-

RESOLTJÇ.!\O rlo têrco da Cil:"'.ara
criand? Cc11:.i.osão de Inquérito Art. Zl, § 2.'.
RESPEI'rO
(is
prerrortat:i'as
Deputados - Art. 19, VI, e.
RESF1EITC>

?l(/S

5Cssões -

dos

l\n. 69.

RESPONSABILIDADE e direcão da
organiza:•(tO eia Ordem do ÍJiri Art. 19. -I, ;r.

REQUISIÇáO rie funr:ionários paru
Comissão de Inquérito - Art. !):';,
§ 1.º.

RESPONSABILIDADES ap1mr.dns por
Comis~âo c!e Inquérito Artigo 45,
§ 6.º.

REQUISJ:ÇA') rfr informações e documentos por Comis,do de Inquérito - Art. é!:i, § 2 °.

RESPOS'l'A do Deputado à chamada
em votrzçifo nnminal, veriffr:ação
A.rt. 141, s 2. 0 •

REQUISIC1\.0 ãc processo à comissão - A;:t. ~9, ~ !,l2.
REQUISIÇÕES civis e militares em
tempo de ruerra - Art. 117, Ill.
RESENHA bi-anual de trabalhos da
Câmar::i - Art. 16, III.
RESOLUÇÃO conclusiva de questão
de ordem - Art. 83, § 3.º.
RESOLUÇAO conseqüente a parecer
- Art. 112, ~ 4. 0 •
RESOLUÇAO convocatória de reuniao
extraordinária d congresso Nac!onal - Art. iP8.
RESOLUÇAO da Câmara para sessão
secreta --· Art. 82.
RESOLUÇ,:to da Mesa, assinatura do
Presidrmre - Art. 19, IV, b.
RESOLUOAO ele convocacão de Ministro de Bsta('.o - Art: 193.
RESOLUÇAO de questões de ordem
nas comis8óes - A.rt. 53, XVIII.
RESOLUÇAO de recurso contm decisão de Presiârnte de Comis~ão em
questão àc orcfem - Art. 19, l, y .
RESOLUÇÃO
do têrco da Câmara
convoca~úria d'e reunião ext•aordinária 1lo Cor.gresso Nacional - Artigo 198.
RESOLUCAO determinanc1,o a cvnstituição de Comissão de InquérHJ IArt. 31, § 3. 0 •
<ia Câmara, promulgação · - Art>. 16, XIlI e 19, I, f.

RESOLUÇõI!~S
RESOLU<:lõE~

-

Art., Hl, I,

da Mesa, as.çinatu•as

f.

RESPOSTAS às críticas à política da
Maioria - Art. 14.
RESTAUfü.\ÇAO de processo não devolvido à Comil!são - Art. 40, § 2.".
RESTITUIÇÃO de proposição ao autor para r:oni;eniente redacão - Artigo 88, ~ 7.".
RESTO finril de quociente da representação partidária nas cotr..issões
Permancn.~cs Art. 26, .parágn::fo

único.

RESTRIÇÃO do prazo de prorrog.ição da Bessão - Art. 67, § 5.º.
RESTRIÇÃO a parecer, com fundamen:ro ap.-esentado ou não - Artigo 39, § 17.
·
RESTRIÇÕES re[limentais à publicação de discursos - Art. 86, § 1.0 •
RESULTADO da eleição -1.'l.rt. 7.", X.
RESULTADO da verificação de votaçâo, proclamação - Ait. 140-, § 3. 0 •
RESULTADO da votação, anuncio Art. 19, I, V.
RESULTADO dn votacão na comissão Art. 53, X.,
RESUM0 de publicação de informação oficial. -- Art. 19, V, e.
RESUL'I1ADO fi.nal de votação nominal, nroclama.<:;ão - Art. 141, § 4. 0 •
RESULTADO
manifesto de votação
simbólica, proolcer:.-:tção - Art. 140.
RESULTADO proclamado de votação, até quando se admite reclamação a respeito - Art. 141, § 7.0 •
RESULTADOS sucessivos de votação
nominal, sem anuncio em voz alta
- Art. 141, § 1.0 •

-
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RETARD.'i.MEN'I'O na remessa de
projetos ris comissões - Artigo 97,
~ 5.º.

REUiNIAO
conjunta de comissões,
presidencia do mais idoso - Artigo 4.8.

RETENÇÃO de papéis
- Art. 40.

REUNoIAO ccnjunta das turmas das
comissões - Art. 36, § 3.0 •

de

comissão

RETIFICAÇÃO da ata de sessão Art. 73, s 2. 0 •

REUNIAO ela Câmara em Cctr.,:ssão
Geral - Art. 61.

RETIFICAÇÃO da lei orçamentária,
quem elabora a redação final do
projeto - Art. 15, § 1. 0 •

REUNIAO d;i Câmara em comissão
Geral quando comparece Ministro
de Estaáo - Ai.t. 195.

RETIFTCAÇÃO em verificação de
rotação - 1.'i.rt. 141, ~ 2. 0 .

REUNI.i\_O da CO.mara fôra da Capi..
tal da República - Art. l.º, parágrafo único .

RETIRADA d~t Ordem rlo Dia tigo 76, IV.

Ar-

RETIRADA da Ordem rlo Dia de projeto coin emenda recusada - Artigo
1'07.
RETIRAD.\ <la Ordem do Dia de pro1:osiçtío em 1iarecer favorável, requerimentv - Art. 103, III.
RETIRADA da palavra ao orador que
insistir crn d esviar-sc da questão,
falar contrn o iiencido, ao faltar à
consi;J,eracão à Câmara. ao Senado.
aos se1:s · membros, ou aos chefes
Artigo
dos poderes públicos
19, I, e.
RETIRADA dn palavra de orador na
comi~séi.,o -- 1.\rt. 53, X.
RETIF.:ADA de assinaturas não perm.iticlcl - Art. 88, !i 9. 0 •
RETIR.A.D.:\. de proposi<;do - Art. 89.
RETIRADA de JjTOJJOSirfo com parecer favorável, ou não -- Art. 89.
RETIRADA ele proposição da Ordem
do Dia ·- ._'\.rt. 19, II, d.
RETIRADA de proposição de comissão - Jlrt. SU, parágrafo único.
RETIRADA das
funcionário aa
~ 6.º.
RETIRADA ele
mento -- r.~.rt.

sessões secretas de
Casa Artigo 82,
JJroposição,
109, IX.

requeri-

RETIRADA de requerimento go 100, VI.

Arti-

REUNIÃO da Mesa em que se toma
conhecimento de decisão do Presidente em questão de ordem - Artigo 17, parágrafo único.
REUNIÃO das cornissões, ata -- Artigo 58.

REUNIÃO das comissões parn. eleger
Presidente e i'ice-Presidentes - Artigo 52.
REUNIÃO e.as cornissões, pu'!Jlica.;ão
dos dias - - .Art. 53, I.
REUNIÃO de rnmissão, impedimento
para cor..pw-1 cer - Art. 56.
REUNIAO de romissão, leitura, aprovação e assinatura da ata - !'.l'tigo
59, § :v.
REUNIÃO de comissão, presic,2ncia -Art. 53, III.

REUNIÃO de comissão, qul'm não a
pode presidir - Art. 55.
RE.'UNL<\O de lít7eres J;IJ;·c scs:;ri·J secreta - f,rt. 82, s 1. 0 •
REUNIÃO dos candidatos dipí:l1•wdus
na primeira sessão preparatur,•·t Art. 2.".

REUNIA.O àe presidentes da~ C'.Jmissões Permanentes - Art. 54.
REUNil\0 e:draordinária ela comissão, CO"l,VCcaçdo Art. 53, lI

REUNIÃO ordinária da comissiío -Art. 53, I.

Artigo

REUNIÃ.8 .-.ecrcca das Comi~.>õ.~s )JClra deliberar sôbre perda de 1.wndrito - Art. 35, § 3. 0 , IV.

RETffiADA do recinto, convite ao
Deputado - iArt. 69, X.

REUNIÕES cvllurais, licença a De].11ttado para de!ar. participar ·- A·ctigo 186, TI.

RETIRADA
19, I, .i.

do

7Jlenário

-

REUNIÃO wnjunta de comissão

Art. 18.

REUNIÕES da Mesa, atribuõçõn d0
Presidente -- Art. 19, IV.

-
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s

REUNiõE:;-; tla iJ:lesa, presidência Art. lJ, IV, a.
REUNIÕES
34 e 35.

da.~

Comissões -

Artigos

SÁBADOS não há sessão 60•, II.

Artigo

REUNIÕES das Comissões, inte,.rupção - /!,rt. 34.,
4. 0 •

SAID.\. do edifício de quem perturbar a iessôo - Art. 200, § 3. 0 •

REUNiõZS elas Comissões no mornomento das votações - _i\rtio;n 34,
s 5. 0 •

SAíDA forçada do edifício 200, § 3.'.

*

REUNIÕES de.:; C<t.:,'ssões, púhlicas,
reservadas e secretas - 'Art. 35.
REUNIÕES de lideres, presidência Art. 19, III, cl.
REUNiõ!!;S
missões -

extrnordinárias d::,s
Art. 34,
2. 0 •

*

Co-

REUNiõZS orcJ;nárias das
- Art. 34.

comissõe.~

REUNiõS::> púhlicas
Art. 35, s 1. 0 •

Comissões

das

R!EUNiõES 1 f ~ervadas das
sões - Art. 35, s 2. 0 •

Comis-

HEUN.JÃO ;ecreta de comissão, ata -Art. ~il, s 4°.
HEUNiõFS ;;ecretas das Comissões Art. 35,
3-" e 4. 0 •

ss

REUNIÕES wc1 etas
das cOmiss{íes.
assistênda ele 'Ministros de Esludo
- A1·;. 35,
5. 0 •

*

REUNIÕES
secretas de comissõe~:.
assistêncin ck Senadores _.\rt.ig<>
0
23, ~ 5. •
REUNiüES secretas
de comissões,
Artigo
presençc: de testemunhas ;:·.5, § 5. 0
REVIEÃO de apartes pelo auf'lr •• fJ
Art. ~3.3,
:J,.

'

SALAO nobre, recepção
parágr:;fo único.

Artigo

Artigo 68,

SANÇAO do Presidente da República
- 1.'l.rt. 95, s 1. 0 , I.
SANÇÃO para o Deputado que não
inicie questão de ordem com a indicação das Disposições em que a
6. 0 •
assenta - Art. 83,

*

SANÇAO para parecer anti-regimental - !ut. 50, parágrafo único.
SANÇÃO para substitutivo anti-regimental - Art. 50, parágrafo único.
SAúDE -- Al't. 24, IX.
SAúDE púb.!ica -

1.'1.rt. 28, § 9.°.

SEÇõES, i;oiaçâo urna a uma tigo 148.
SECRETARíA -

Ar-

Art. 21.

E.ECRETAR1A da Mesa § Lº.

Art. 15,

SEORETARlO âa Câmara em comissão 7,rira elaborar, ou fi:,Jdificar,
o RegiJnen; o Comum - Art. 33, parágrafo único.
SECRETARf..\. de
tigo 58, :i 1. 0 •

comissão

-

Ar-

SECRETÁRIA de reunido secreta de
comis~cío -- Art. 59,
4. 0 •

*

REVI:':ÃO de àzscurso pelo De1}ul.ndo
- Art. ?,6, ~~ 2º.

SECRETARIO designado pelo Presidente para retirar sobrecartas da
urna - Art. '1. 0 , VI.

REVISOR únirn em comissões reunidas Art. 48.

.SECRETARIO nas reuniões secretas
das cOmissõe' - Art. 35, ~ 4. 0 •

REVOGAÇÃO
contrário

das
disposições em
!.rt. 206.

RIQUEZAS rn.inerais -

Art. 28, § 3.0 •

ROUPA escura em sessão solene Art. 69, XVIJ.
RUBRICA de i7wôlucro de sessão secreta - Art. 72, § 11.
RUBRICAS das fôlhas ou atas das
reuniões das cori,'l.issões - Artigo 59,
§ 2.º.

SECRE'I'ÁRIOS da iJ:lesa da Câmara
Ar;. 15, § 1. 0 •
SECRETÁRIOS
da segunda sessão
preparatória àa legislatura - Artigo 3.0 •
SECRETÃRIOS da sessão preparatória inicial de cada legislatura Art. 2. 0 , ~ 2.c.
SECRETARIOS e início dos trabalhos
- 1Art. 2G.

179 SECRETAS,
SEDE -

~essões

Art. 82.

-

SEPARAÇÃO de cédulas pelos cargos
a preer..cher - i.\rt. 7. 0 , VI.

Art. 1.0 •

SERVICO de remessa de matéria às
comissões ·- Art. 47, § 1.0 •

SEDE da Câmara dos Deputados
Art. 1. 0 •
SEDE da Câmara e sessão preparatória inicial de cada zegislatura
Art. 2. 0 •
SEDE do Govêrno, transferêncici
Art. ll7, VI.
SEGUNDA àiscussão de projeto de
reforma t:o Regimento Interno
Art. 184, ~ 4°.
SEGUND1.\ G'.iscussão para projeto de
discussão úr.zca quando emendado
- Art. 120, .parágrafo único.
SEGUNDA discussão, preferência na
Ordem elo Dia - Art. 79, § 3. 0 .
SEGUNDA cliswssão, votação tigo í48
SEGUNDA paríe da sessão 62, § l.'', V.

ArArtigo

SEGUNDA sessão preparatória em
início de legislatura - 'Art. 3. 0 •

SERVIÇO ele secretaria de cctr..issão
- Art. 58, ~ 1.0 •
SERVIÇO
§ 2.º.

rliplomático

-

Art. 28,

SERVIÇO no plenário velas funciorios - Art. 200, § 2. 0 •
SERVIÇO Público -

Art. 24, XI.

SERVIÇO 7Júblico civil da União Art. 28, ~ 11.
SERVIÇOS administrativos go 203

Arti-

SERVIÇOS administrativos da Câmara e provimento dos seus lugares
- Art. 16, V.
SE:RVIÇOS administrativos da Câmara e sua direção - L\'.rt. 15.
SERVICOS administrativos da Câmara: fiscalização das despesas Art. 21, V.

SEGUNDA via de processo, na comissão - Art. 53, § l.°, VI.

SERVICOS administrativos da
mara,- inspeç·ão do trabalho tigo 21, V.

SEGUNDO escrutínio
Art. 7. 0 , XII.

SERVICCS /,dministrativos
mara: regult1::.~ntação
16, XI.

de eleição -

SEGUNDO escrutínio com eleição por
maioria simples - Art. 7. 0 , XIII.
SEGURANÇA de respeito às prerrogativas dos De1mtados Art. 19,
VI, e.

Câ.AJ:-

da CâArtigo

SERVICOS
administrativos da Câmara: ex71edição de Regulamento 1.'.rt. 203 .

SEGURANÇA Nacional X e 28, § 10.

Artigos 24,

SERVIÇOS
administrativos da Cârnara proposição modificando-os Art. 2C3, ~ 1.0 •

SEGURO daB colheitas § 3.º.

Artigo 28,

SERVICOS
administrativos da Câmara: Regulamento - Art. 203.

SEM anclamcnto a emenda oferecida
em comissiio e não aclotada pela
mesma -- Art. 42.
SEM projeto o relatório

sôbre indicação -

ou parecer
Art. 19, II, b.

SERVICOS administrativos da Câmara,- superintendênciro - Art. 21.
administrativos durante
as se1:;sões legislativas e nos seus
interregno3 1.\'rt. 16, parágrafo
único.

SI\~VIQOS

SENADORES, admiss.ão ao recinto
da Cârnar(;. - 1.!1.rt. 20•:l, § 2. 0 •

SERVIÇO administrativo,
ção - Art. 203, § 1.0 •

SENADORES
em reuniões secretas
de comissões - Art. 35, § 5. 0 •

SERVIÇO da Câmara, sua direção Art. 16, II.

SENADORES nas bancadas 69, I.
SENHORAS, tribunas
Art. 200, ~ 1.0 •

Artigo

reservadas -

modifica-

SERVIÇO subordinado aos Ministé~
rios não militares - Art. 28, § 11.
SERVIDORES em atividade ou não
- Are. 28, § 11.

SESSÃO, co11111nicacáo
hora -- Art. 68 . ·

primeira

SEBSAO prepriratória, a inicial de
cada legislatura - 1.'l.rt. 2.º.

SESSÃO da Câmara, duracão e par"
tes - Art. 62, § 1. 0 •

SES9AO preparatória em 1.0 de fevereiro -- Art. 2. 0 •

SESSÃO diária, base para o cálculo
de subsidio i'ariável - Art. 178.

SESSÃO vreparativo para eleicão de
Presidente -- Art. 5. 0 , § 1. 0 • ,

SESSÃO

-

Ar~.

eJ;/raordinária,
63.

na
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convocação

SESSÃO extraordinária do Congresso
Nacionaz -- 1.'l.rt. 198.
SESSÃO exi1 aordinária do Congresso
Nacional, comunicação ao Presidente do Senado - Art. 198.
SESSÃO extraordinária do Congresso
Nacional, con'üocaçcío - Art. 198.
::O.ESSA.O extraordinária do Congresso
Nacional, convocação pelo têrço de
Deputado - Art. 198.
SESSÃO extraordinária do Congresso
Nacional, 7_.rovidências necessárias
Art. 198.
SE::O-SAO extruordinária do Con.Jresso
Nacional, nos têrmos do Reigimento Comum - Art. 198.
SES-SAO ea:l:raurdinária do Conaresso
Nacional, têrmo do Regimentó Comum - Art. 198.
1

.:OESSAO
extraordinária, cluraçêio Art. '33, ~ ~-º·

SE213Ã0 eJ:traorclinária, requerimento - 1-\i't.. 103, :inv.
ex/<raorclinária. tempo
exz;edientc - ,_\;·t. 63, ·~ 3. 0 •

13EIS3.AO

do

SE'E:SA0 legislativa cm que o Depuiaclo JX)de requerer c1'esarc;1â1;arn,cn:o

-

Ar~.

~o, ~

2. 0 , I.

SESSAO leç;islciliva, efeito clurante
ela ela perda de lugar em comissâo

-

Art. 517) S 4. 0 .

SE::OSAO

legislativa,

Art. cO, I.

inauu1.miçüo

l:ESSAO prorroµada automàticamente
- Art. 62, § 2. 0 •
SESSAv, recepção de alta personalidaae - .Art. 68 .
SESSAO, rc1111erimento de nüo reali~ação Art. 103, XVI.
SESSÃO secreta, deliberação do plenário -- - Art. 64.
.SE8SAO secreta para deliberar sôblt
'1xcesso de Deputado - Art. 201.
SESSÃO secreta para discussao e volaçào ele 1:arecer sôbre procedimen1o inr:ompalívcl com o decôro parlamentar -- 1Art. 191, § 3. 0 •
SITSSAO secreta, presidência ela reunido â1.~ lüleres - Art. 19, III, d.
SE:SSA'.J secreta requerida pelo têrço
dos Deputacius - Art. 82, § 4. 0 •
SE:SSAO secreta, votação do requerimento de convocaçüo Art. 103,
§ 2.º .
SESSAO

-

suicne, uso de roupa escura

Aft. rn, XVII.

SES3AO secreta, ata -- Art. 72, § 11.
2-ESBAO :;ccreta, deliberação preliminar - Art. 82, § 3. 0 •
SESSAO :;ccreta para tratar ele se[!Ztrctnçct 1rnuio11al Art. 82, § 7. 0 •
SE'SS.Pl.O tccrela,
Art. r;:, s G.º.

sua

reali,~ação

SE::O:SõE.'S .1ecretas -- 1.\rt. 82.
BESSõF'f.'. secretas para fixaçüo das
fôrças armarias - Art. 82, § 5. 0 •

SESSAO ~cguiu!e a em que não foi
tenninaclo discurso à hora do Expediente -- Art. 73, § 7. 0 •

EESSAO
zertislativa subsequente à
inicial de rnaa legislatura e primeira ses::üo 7;re17aratória - Art. 5. 0 •

SESSAO, suspensão -

Art. 65.

SESSÃO nâo aberta por falta de número ·- .Art. 72, § 3. 0 •

SESSÃO da Câmara -

Arts. 6(} a 87.

SE'S.SõES da Câmara, como serão --

SESSAO ordináriq, hora de início
Art. 62.

SESSÕES e:i.·cP.pcionalmente
- Art. 64.

secretas

SESSAO preparatória, a segunda da
legislatura · - Art. 3 .0 .

SESSõE3

-

Artigo

Art. 60

€0, III.

c:rf?·aordinárias

-
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SESSÕES extraordinários, canvocaçâo
- ;.'\.rt. 19, I, z.
SESSõES norma"l1:.~nte
Art. 61.
SESSÕES noi; dias úteis -

-

públicas

Art. 6•J, II.

SESSÕES O'i'dinárias da Câmara Art. 60, Il.

Artigos

SESSÕES preparatórias
2.0 a 7. 0 e 60, I.

SESSõES vrcparatórias, não há nas
A:·convocacõe.< extraordinárias
tigo 6.o.'
SESSÕES

p@licas -

Arts. 72 a 81.

SESSõFS secretas, convocação tigo 19, I, 2.
SE,S.::?.õES solenes -

:Ar-

Art. 60, IV.

SIGíLO ela matéria e elos documentos
das reuniões secretas de comissões
- Art. 35, ~ 7. 0 •
SIGíLO dcJ voto -

Art. 7.

0,

IV.

SIGíLO para a coni;ocação de sessâo
secreta - Art. 82.
SIL:ENCIO pela assistência às sessões
- Art. 200.
2INAL ae riplauso ou de reproi;cl(;ão
·pela assislência, vedação Artigo 200.

SINDICANCIA ou diligência determinada por Comissão de Inquérito 1.'\.rt. 45, s 4. 0 •

EINóPSE do trabalho de cada sessão
em ata --·· Art. 87.
SINóPSE doê traballws ele comissões
- Art. 58, ~ 1. 0 , II.

SISTEMA monetário
~~- 3. 0 e 5. 0 •

Artigo 28,

E:ISTEMA trib·utário - Art. 28, § 3. 0 •
SISTEMA tributário, modificaç(!es Art. 28, ~ 3. 0 •

SITUi.'1.ÇAO
de calamidade pública
em projeto 'ltrgente - Art. 117, XI.

SOBRECARTA e sua
urna - Art. 7. 0 , V.

colocação

na

SOBRECARTA que resguarde o sigílo do voto - Art. 7. 0 , IV.

SOCIEDADE de economia mista, audiência ou colaboracão solicitada
por comissão - Art. · 41.
SOLENIDADE das reuniões das comissões - Art. 53, III.

.

SOLENES, sessões -- Art. 60, IV.
SOLICIT,A.ÇAO a juiz criminal por
Comissão de Inquérito - Artigo 45,
§

3.º.

SOLICITAÇÃO da palavra 69, VI.

Artigo

SOLICITAÇÃO da palavra com orador na tribuna - Art. 130.
SOLICITAÇÃO da palavra simultáneamenle - Art. 128.
SOLICITACAO de audiência ou colabcração de
autarquias, sociedades
de econom.ia mista e órgãos de utilidaele pública por comissões - 1.'1.rtigo 41.
SOLICITAÇAO de autonomia de projeto de crédito especial por Mesa
de Casa do Congresso - Artigo 179,
~

1.º.

SOLICITAÇAO de Comissão de comparecinicnlo de Ministro ele Estado
Art. 193.
SOLICITAÇAO de crédito por nresu
de Casa do Congresso - Artigo 179,
l.º.

SOLICITAÇA.O
de substituição de
nas comissões - f-\l't. 53, XVI.
20LICITAÇAO de Ministro ele Esíado para comparecer à Câmara, 01,
C:;m. uma ele suas comissões Artigo 194.
SOLICITAÇii.O ele 'µTOITC(Jacão :lc
praw que cabe ao oraclor , Artigo 13C.
SOLICITAÇÃO simullânea de ma!s
de um adiamento ele votaçcio - Artigo 152, § 2. 0 •
SINóPSE anual dos tral;n.llzos leg; >lativo - Art. E3, XVIII.

SOLO, conservação -

..'\.rt. 28, :; S.''.

SUBDIVISAO
Executi1;0 -

166, purágr·1fo

~a

único.

despesa do Poder

Art.

SUBDIVISAO ela despesa por poderes - Art. 165, parágrof0 único.
SUB-EMEND.\ -

Art. 105, § '6. 0

.

SUBSTITUTOS de membros
missão - ·.\rt. 19, III, b.
SUBVENÇÕES -

Art. 28,

!t~

183 Co-

§ 3.~.

SUCE'DANEO de proposição no seu
conjunto - Art. 106, § 3. 0 •
SUCESSÃO alfabética na relaçüo dus
nomes parlamentares
Art. 2. 0 ,
§ 3.º.
SUGESTÃO de comissão para que
outra ;aprecie 'determinado ponto
de qualquer questão - Art. 42.
SUGESTÃO de providências p:tra a
boa ordem das finanças públicas Art. 174.
SUGESTÃO facultada à Comissüo
de Economia ao opinar sôbre r.l?l·
diência do Conselho Nacionel de
Economia - Art. 101, § 3. 0 •
SUGESTÃO não cab~ em requerimento de info;L.ição - Art. 101,
§ 5.º.
SUGE.STÃO ou conselho a qualquer
Poder -- Art. 98, § 5. 0 , e.
SUGESTÃO visando a elaboraieão de
projeto - 1Art. 98.
SUPERINTENDl.'l:NCIA
dos sE•;vicos
administrativos da Câmara - .Artigo 21.

SUSPENSÃO
da sessão, não se
computa o tempo da suspensão
Art. 65.
SUSPENSÃO da terceira parte da sessão - Art. 62, § 6. 0 .
SUSPENSÃO de estado de sítio, pro·
jeto - Art. 11'7, II.
SUSPENSÃO de imunidades de Deputados, votação por escrutínio secreto - Art. 146, III.
SUSPENSÃO de intervenção federal
- ,Art. 117, VII.
SUSPENSÃO
ou
levantamento de
sessão, havendo orador na tribuna
- Art. 130, VII.

T
TAQUIGRAFIA, quando comeca
apanhar discurso - Art. 69, VI.

a

TARIFAS e cotas de importação

Art. 28,

§

3. 0 •

TEMPO de guerra, projetos i:rgentes
- 1Art. 117, III.
TEMPO de que dispõe o orador, esgotamento - Art. 19, I, q.
TEMPO destinado ao Expediente Art. 73.

SUPLENTE de Deputado convocado
por tempo indeterminado - Artig:J
186, § 4. 0 •

TEMFü destinado às votações, pernianência obrigatória
no recinto
das sessões - Art. 132, § 2.º.

SUPLENTE de deputado licenciado,
convocação - Art. 186, § 4. 0 •

TEMPO do expediente em sessão extraordinária - Art. 63, § 3.º.

SUF<LENTES em exercício, direito a
subsídio - Art. 178, § 1.0 , III.
SUPLENTES de secretários da Mesa
- Art. 15, § 1.0 •
SUPLENTES dos partidos nas Comissões Permanentes - Art. 25, § 1. >,
SUPLENTES diplomados e sua relação por Estados e Partidos - Artigo 2. 0 , § 4. 0 •
SUPLENTES preferenciais dos membros de turma de comissão - ·Artigo 36, ~ 2. 0 •
SUPRE'JS.AO do expediente em sessão extraordinária - Art. 63, § 3. 0 •
SUSPENSÃO da sessão I, k, 65 e 69, XII.

Artigos 19,

TEMPO do orador do Expediente Art. 73, § 6. 0 •
TEJ.\lfPO em que se aouarda número
para a sessão - Art. 72, § 3. 0 •
TEMPO improrrogável para uso da
palavra por Líder de partido - Artigo 12.
TEMPO para orador na discussão de
redação final - Art. 153, § 8.0 •
TEMPO total de prorrogação de sessão - Art. 67.
TERCEIRA parte da sessão go 62, III e § 10.

Arti-

TERCEIRA sessão preparatória no
in~cio de legislatura Art. 4. 0 •
TERÇO da totalidade da Câmara determina a criacão de Comissão de
Inquérito - Art. 31.

184 TERMINAÇAO
de llora da Ordem
do Dia - Art. 19, I, q.

TRABALHO da Câmara e o seu rendimento - Art. 16, III.

TERMIN:'l.ÇAO da hora do Expediente, se faltarem menos de dez minutos não se dará a palavra a orador
inscrito para o Expediente Artigo 73, § 8. 0 •

TR.ABALHO da Câmara no recinto
normal -- Art. 1.º.

TERMINAÇAO da hora do Expediente Art. 19, I, q.
TERMINAÇÃO da legislatura e das
comissões temporárias - Art. 22, II.
'11 ERMlNACAO da leitura do expediente ____.: Art. 73, ~ 6. 0 •
TERMINAÇAO da primeira varte da
sessão, o que segue - 1.'l.rt. 74.
TERMINAÇ8.0 da votacão relaUva à,
prestação de contas do Presidente
da República - Art. 176,
7. 0 •

*

TERMINAÇAO da votação, o que segue -- Art. 75.
TERMINAÇÃO do discurso,
urafia -· Art. 69, IX.

taqui-

TÉRMIXO r!os trabalhos com o anuncio da Ordem do Dia Art. 19,
I, x.
TERRAS da União, utilização tigo 23, § 3. 0 • ,
TERRENOS,
28,

~

3. 0

re.euperação

-

·Ar-

Artigo

•

TESTEMUNHAS em reuniões secretas de comissões - Art. 35, ~ 5. 0 •
'I'R"\B.l\LHO de Comissões, Ore/em do
Diá, na sessão legislativa do fim
de legisla1'.ura Art. 81.
TEXTO de rcdaçrio final aprovado
com ine:ratidão - Art. 153, ~ 10.
TíTULOS, votação 'mi a
tigo 148.

a :. -

TOMADA ele contas

Arts. 175 e

176.

1.\r-

TOMADA ele contas, competência da
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira - Art._ 175.
TOM1.illA de contas do Presidente
da República, quem elaborou a redação final do projeto - Artigo 153,
§ l.º.
TRABALHO, Or[Janização - Art. 28,
§ 6.º.
TRABALHO, o seu direito - Artigo
28, § 6. 0 •

TRABIALHO, relações com o capital
- Art. 28, § 6. 0 •

TR1.\BALHO da Câmara, seu regulador - Art. 18.
TRABALHOS das comissões gos 36 a 46.

Arti-

TRABALHO das Comissões de Inquérilo subordinado a legislação especial - Art. 45.
TRAEl..\.LHOS das comissões, direcão
- Art. 52, § 1.0 •
"
TRABALHO da sessão do dia antt!rior, publicação de sua ata - Artigo 86.
TRABALHOS de comissão, sinóvse Art. 58, § 1. 0 , II.
TRl.\BALHOS da sessão vreparatória
inicial de cada legislatura Artigo 2. 0 , ~ l.º.
TRABALH03 de apuração de eleição
- Art. 7. 0 , parágrafo único . .
TRABALHOS do Congresso Nacional,
inauguração - Art. 60, I.
TRAEl.\LHOS legislativos é sua direção i~rt.
lE.
TRABALHOS legislativos e sua regularidade - Art. 16, I.
TRABALHOS nas comissões tigo 37.

Ar-

TRl.\MITACF.O coni;n, ha Ordem do
Dia - A.rt. 79, ~ l.º.
TRAMITAÇÃO de matéria em regi1/le de urgência impede a aceitacão
de requerimento de UTgência - Ártigo 159.
TRAMITACJí.O de processo reconstituído -- Art. 92.
TRAMIT1.'1.ÇÃO de projetos com prioridade - Art. 116, II.
TRAMITACÃO de projetos ur,gentes
- Art. Íl6, I.
TRAMITAÇ.íl.O do vrojeto de orçamento em Comissão - Art. 171J.
Tfü.'1.MITAÇAO dos projetos - Artigos 115 a 124.
TRAMITAÇÃO de provosição arquivada - Art. 90, § l.º.
TRAMITAÇAO ordinária e parecer
de relator designado velo Presidente da Câmara - Art. 114, § 1.0 •

-
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TRAMITAÇÃO ordinária, prazo para
parecer - iArt. 39, III.
TRAMITAÇÃO ordinária, prazo para
redação final - Art. 153, § 3. 0 •
TRAMITA:ÇP.0 ordinária, projeto Artigos 116, 111 e 119.
TRANSCORR:ENCIA de duas sessões
para encerramento de primeira discussão de projeto de reforma do
Art. 184,
Reg t. :.mto Interno
§ 3.º.
TRANSOORR:ENCIA de duas sessões
para encerramento da segunda discussão de projeto de reforma do
Regimento Interno - Art. 184, § 4. 0 •
TRANSCRIÇAO de documento e discurso dado como lido Art. 86,
§

4.º.

TR1.\.NSCRIÇAO de documento não
pode ser feita em comunicação escrita - Art. 73, § 5. 0 •
TRANSCRIÇAO de lei, decreto, regulamento, contrato, concessão ou
ato administrativo referido em projeto - Art. 97, § 5. 0 •
TRANSFE!Rl':.:NCIA da palavra pOr
líder a liderado Art. 12.
TRANSFERÊNCIA da sede do Govêrno - Art. 117, VI.
TRANSITO de fôrcas estrangeiras
pelo territôrio nacional Artigo
117, VII.
TRANSMISSÃO ao Presidente do senado de resolução convocatôria do
Ccngresso Nacional - Art. 198.
TRANSPORTE de Comissão de Inquérito a lugar onde for necessária
a sua presença -- Art. 45, § 2. 0 •
TRANSPORTES -

Art. 28, § 12.

TRANSPORTES, Comunicações
e Obras Públicas - Art. 24, XV.
TRATA!>O.S -

Art. 28, § 2.

0

•

TRATADOS Internacionais, discussão
dos projetos que os aprovam - àrtigo 120, IV.
TRATADOS ou convencões com as
nações estrangeiras nàs Comissões
- Art. 35, § 3. 0 , II.
TRATAMENTO aos Deputados tigo 69, XIII.

Ar-

TRATAMENTO de interêsses particulares, licença a Deputado - Artigo 186, IV.
TRATAMENTO de saúde, licença a
Deputado - Art. 186, III.
TRATAMENTO descortês 69, XV.

Artigo

TRATAMENTO oral de assuntos diversos - 1.\.rt. 62, § 1.0 , c.
TRf:S comissões, no máximo, para
opinar sôbre uma proposição - Artigo 49.
TR:ES de fevereiro, terceira sessão
preparatôria no início da legislatura - Art. 4.º.
TR:ES partes do parecer 112, § 2. 0 •

Artigo

TRIBUNAL de Contas, atos tigo 28, § 7.0 •

Arti-

TRIBUNAL de Contas, discussão do
projeto sôbre as suas decisões
Art. 120, VII.
TRIBUNA reservada para senhoras,
vereadores do Distrito Federal, exDeputados,
ex-senadores,
corpo
Diplomático, representantes da imprensa diária, das agências telegráficas e da radiodifusão - àrtigo
200, § l.º.
TRIBUNAL de Contas, parecer prévio
ou relatório sôbre tomada de contas
- Art. 175.
TRIBUNA, uso obrigatório 69, IV.

Artigo

TROPAS brasileiras para o exterior
- Art. 28, § 2. 0 •
TUMULTO grave -

Art. 66, I.

TUMULTO grave no recinto ou no
edifício, havendo orador na tribuna
- Art. 131, VI.
TURMAS de comissões -

Art. 36.

TURMAS das comissões em reunião
conjunta - Art. 36, § 3. 0 •
TURMAS das comissões na elaboração orç<t.·:mitária - Art. 36, § 3. 0 •
TURMAS das comissões, número de
membros - Art. 36.
TURMAS das comissões reunidas para opinar sôbre as contas do Presidente da República
Art. 36,
§ 3.º.

186 TURMAS
de comissões, presidência
- Art. 36, ~ 1.0 •

URG.'f:NCL>\ na comissão § 1.º.

TURMAS das comissões, proporcionalidade partidária - Art. 36, § 2.0 •

URGi'i:NCIA na Ordem do Dia tigo 79, § 1. 0 •

TURMA:S de comissões, suplentes preferenciais de seus membros Artigo 36, § 2. 0 •

URG:ENCIA, ordem na votação do
requerimento - Art. 74, § 1. 0 , II.

URGi'i:NCIA, remessa da matéria às
comissões - Art. 47, § 1.0 •

u
ULTIMAÇÃO de votação de parte ou
anexo do projeto de orçamento
Art. 169, XV.
sôbre
orça-

úLTIMA sessão de cada sessão legislativa e a sua ata - Art. 87, § 2.º.
ÚLTIMO Presidente da Câmara reeleito Deputado - Art. 2.0 , § 1.º.
UMA vez apenas ,paar o orado•; falar
em cada projeto - Art. 134.
UMA vez por sessão legislativa se paga a)'·uda de cm:to a suplente - 1.\rtigo 178, § 5. 0 •
URG1':NCI1.\ -

Ar-

URG:itNCIA, prazo para discussão à
projeto - ·Art. 134, § 1.0 , I.

TURNO regimental da discussão, como
se completa - Art. 137.

ULTIMAÇÃO
dos pareceres
as emendas ao projeto de
ml'nto - Art. 169, XII.

Art. 37,

Arts. 156 a 160.

URG:ll:NCIA,
remessa de
pela Comissão à Mesa R 2. 0 .

processo
Art. 47,

URG:8NCIA que veda pedido de vista
na Comissão - Art. 39, § 15.
URG:8NCIA requerida pelas Comissões de
Orçamento e Fiscalização
Financeira, ov, de Finanças - Artigo 160.
URGf;NCI1.\ tem preferência sôbre
prioricladc - Art. 154.
URGENTE o projeto que orça a Receita e fixa a Despeza
Artigo
117, x.
URGK''fTES, proje)os e 117.

Arts. 116, I

URNA à vista do plenário para votação -· Arts. 7. 0 , V e 146.

URG:ítNCIA ao fim da sessão legislativa Art. lpO.

USO da palavra, em lugar de
Art. 14. § 2. 0 •

URG:i!::NCIA, apresentação de requerimento - Art. 157.

USO da palavra finda a Ordem do
Dia - Art. 12.

URG:itNCIA, conpeito -

USO da palavra para comentar decisão sôbre questão de ordem - 1.\rtigo 83, § 5. 0 •

Art. 156.

URG:í!:NCIA em votacão
.
Art. 146, ~ 5. 0 •

secreta

URGf:NCI1.\ e número legal go 15 6, parágrafo único.
URG1':NCIA e pedida de vista
comissão - .Art. 39, § 15.

Artiem

líd~r

-

USO da palavra para reclamações .Art. 85.
USO da palavra por L'.der da Maioria - Art. 14.

URG1':NCIA, enfpate na comissão Art. 53, § 28.

USO de fume vedado na tribuna Art . 69, XVI.

URG1':NCIA e prazo para parecer por
Presidente-rel1.xtor - Art. 39, § 3 .0 •

USO de roupa escura em sessão solene - Art. 69, XVII.

URG:í!:NCIA e redação final 154, § 3.0 •

USO obrigatôrio da tribuna go 69, tv.

Artigo

URG'ftNCli.\, exigências indispensáveis
- Art. 156, parágrafo único.

Arti-

UTILIZAÇÃO de terras da União Art. 28, § 3.º.

-
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V
VACi.\. em Comissão Especial sôbre
emenda à Constituiçcío - Art. 183.
VAGA na Mesa, preenchimento tigo 7. 0 •
VAGAS nas comissões -

Ar-

Art. 57.

V?.\.GA'S nas comissões, preenchimento - Art. 53, XVI.
VALORIZ.'\.ÇÃO Econômica da fl::.~i
zônia, Comissão Especial - A:·tigo
30, IV, b.
VANTAGENS pecuniária3 ctos funcionários da Câmara - Art. 16, IV.
VED.\.ÇÃO ao Deputado com a palavra ']:ara a discussão de proposição - Art. 129.
VEDAÇÃO de comentário oral sôbre
declaração de voto - Art. 137, § 8.º.
VEDAÇÃO de critica à decisão de
questão de ordem - Art. 83, § 3.º.
VEDAÇAO de
zmcw
de discurso
quando faltarem menos de dez minutos para terminar a hora do Expediente - Art. 73, ~ 8.º.
VEDAÇÃO àe mais de um adiamento
de votação -- 1Art. 152, § 1. 0 •
VEDAÇÃO de manifestaccío de comissão - Art. 50.
VEDAÇÃO
de
manifestacão sôbre
constitucionalidade - Art. · 50, r.
VEDAÇÃO de novo requerimento para
votação
nominal renovada para
uma proposição - Art. 143.
VEDAÇÃO de parecer que não fôr
de atribuição especifica de comissão - Art. 50, III.

VERBA para o pagamento de exercícios findos em projeto de lei orçamentária - Art. 167, III.
VERBAS
orçamentárias necessárias
ao pagamento de subs:dio - Artigo
177, § 3. 0 •
VEREADORES do Distrito Federal
tribunas reservadas
- :Art. 200:
§ 1.º.
VERLFICACÃO da votação 140·, § 1. 0 '.

VERIFICAÇÃO de votação, chamada
- Art. 140, § 4. 0 •
VERIFICAÇÃO de votação, contagem
dos votos - Art. 140, § 3. 0 •
VE'RIFICAÇAO de votação, dispensa
da chamada - Art. 139, § 4.º.
VERIFICl.'\.ÇÃO da votação fila por
fila das bancadas - Art. 140, § 3.º.
VERIFICAÇÃO de votação, maioria
absoluta dos votos favoráveis - Artigo 14.•J, § 3. o.
VERIFICAÇÃO de votacão não
interrompe - Art. 67, § 1'.o.

*

de votação, retifica:.\.rt. 141, § 2.º.

VE~IFICAÇÃO

çao -

VERIFICAÇÃO do número de Deputados prr-sentes - Art. 72, § 1.º.
VERIFICAÇÃO do quorum necessário
ét eleição da Mesa - Art. 5.º.
VERIFICAÇÃO de vagas nas comissões Art. 57.
VERIFICAÇÃO de votação, requerimento - Art. 100, X.
reunião

VEDAÇÃO de parecer sôbre atribuição especifica - Art. 50, III.

VIAÇÃO -

Art. 28, § 12.

VEDAÇÃO de participação em mais
de uma Comissão Permanente Art. 25, § 2.0 •

VI~

VEDAÇÃO de falar de costas para a
Mesa - Art. 69, V.
VEDAÇÃO de fumar na tribuna l.\.rt. 69, XVI.

se

VERIFICAÇÃO d~ votação por bancada, falta de numero - ArtiD'o 140
4.º.
o
'

Vf:ZES de
L\.rt. 34.

VEDAÇÃO ao Presidente da Câmara - Art. 19, § 1. 0 •

Artigo

da Comisscío

VL<\. do projeto destinada ao Arquivo - Art. 97, § 1. 0 , I.

do projeto destinada à publicaçao - Art. 98, § 1. 0 , III.

VIA do projeto destinada às Comissões - :.\.rt. 97, § 1.º, II.
VIAS de comunicação,
Art. 28, § 10.
VIAS de pareceres e
39, § 20.

abertura

votos -

-

Artigo

188 VIAS de proposição -

Art. 88, § 2. 0 •

VICE-LIDERES de bloco parlamentar substitutos do Lider Artigo
10, § 2. 0 •
VICE-PRESIDENTE de comissão, ausência - Art. 52, § 1.º.
VICE-PRESIDENTES da comissão de
Constituição ê Justiça - !Art 52.
VICE-PRES:!:DENTES
da Comissão
de Economia - Art. 52.
VICE-PRESIDENTES da Comissão
de areamento e Fiscalizacão Finctnceira ::__ Art. 52 .
·
VICE-PRESIDENTES
Câmara - Art. 15,

da Mesa
1. 0 •

VICE-PRESIDENTES
- Art. 52.

da

de comissões

VICE-PRESIDENTES de turmas de
comissões - Art. 36, § 1.0 .
VICE-PRESIDENTES e. competência
delegada pelo Presidente - Artigo
2,), parágrafo único.
VICE-PRESIDENTES e
trabalhos - Art. 20.

início dos

VICIO de forma em requerimento de
destaque de ómenda para votação
- Art. 148, !~ 3. 0 •
VIG:ENCI1.\. do Re,9imento Interno
Art. 206.

VISTA de processo na Comissão
Art. 39, § 15.
VISTA em conjunto na Comissão Art. 39, § 15.
VISTA nas

co11 1~issões

-

Art. 53, XI.

VISTA sôbre 11rojeto de orçamento
não existe -- L\.rt. 170, IV.
VOLTA ao exercício do titular efetivo na comissão - Art. 56, § 2.º.
VOLTA às comissões de 11roposição
julgada constitucional - Art. 51.
VOLTA de proposição das comissões
- Art. 93.
VOLTA do projeto de orçamento à
Comissão de areamento e de Fiscalização Finanéeira para redação
final - 1Art. 169, XV.
VOTAÇAO -

Arts. 137 a 152.

VOTAÇÃO, adiamento -

Art. 151.

VOTAÇÃO a favor e contra, no parecer - Art. 112, § 2. 0 , III.

VOTAÇÃO, até quando se pode reclamar quanto ao seu resultado Art. 141, § 7. 0 .
VOT1.\.ÇÃO da ata de reunião de comissão - Arts. 37, I e 53, IV.
VOTAÇÃO da ata de sessão 73, § 1.0 •

Artigo

VOTAÇÃO da matéria de discussão
encerrada - Art. 137, § 1. 0 •
VOTAÇÃO da matéria sôbre 11reslaPresiáente da
cão de contas
do
República - Art. 176, § 7. 0 •
VOTAÇÃO das emendas do Senado
a projeto àe orçamento - L\.rtigo
170, IV.
VOTAÇÃO das
- Art. 148.

,t;:.~ndas

em grupos

VOTAÇÃO
das emendas separadamente, ou uma a uma Artigo
0
148, § 1. .
VOTAÇÃO das questões em comissüo
Art. 53 X.
VOTAÇÃO de emenda à Constituição
- Art. 182, § 6. 0 •
VOTAÇÃO de emenda à Constituicão
por maioria absoluta - 1.\rt. l82,
§ 13.
VOTAÇÃO de matéria da Ordem do
Dia, ordem -- Art. 74, § 1. 0 •
VOTAÇÃO da matéria a isso destinada - Art. 19, I, t.
VOTAÇÃO de emendas uma a uma,
requerimento - Art. 103, VI.
VOTAÇÃO de parecer da Comissão
de
Econctr..:a sôbre audiência do
Conselho Nacional de Economia Art. 102, § 6. 0 •
VO'D.\ÇÃO do parecer na comissão Art. 39, § 10.
VOTAÇÃO de parecer sôbre procedimento incompatível com o decôro
parlamentar - Art. 191, § 3. 0 •
VOTAÇÃO de projeto se rejeitado
substitutiv0 - Art. 154, § 3.0 •
VOTAÇÃO de proposição artigo por
artigo - Art. 103, VI.
VOTAÇÃO ne redação final emendàda - 1.\rt. 153, § 9.0 •
VOTAÇÃO dü redação final, dispensa de im11ressão - Art. 103, X.
VOTAÇÃO de requerimento - Artigo 103.

-
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VOTAÇAO c!e requerimento de comissão, ordem - Art. 74, III.

VOTAÇAO impedida
- Art. 19, § 1.0 •

VOTAÇÃO de requerimento de convocaçao de sessão secreta - Artigo
lü3, § 2.0 •

VOTAÇAO,
150.

VO'l1.\ÇÃO de requerimento de Deputado, ordem - Art. 74, IV.

método -

ao

Presidente

!Arts. 147 a

VOTAÇAO 11ão permite aparte ao seu
encaminhtt;:,~nto
Artigo 133,
§

2. 0 , III.

VOTAÇÃO destacada de emenda Art. 100, VIII.

VOTAÇÕES. não pode o Deputado
fica de pé - Art. 69, XVIII.

VOTAÇAO ãc requerimento de prorrogação da sessão havendo orador
na tribuna - Art. 130, V.

VOTAÇÃO de requerimento de prorrogação da sessão não se interrompe pelo esgotamento da' hora - Artigo 67, § 1.0.

VO'I\.\ÇAO de requerimento para a
prorrogação de sessão Art. 67,
§ 4.º.
VOTAÇÃO de requerimento,
rência - ,•.rt. 154, § 7 .0 •

prefe-

VOTAÇAO nnminal, chamada em vo2
alta - 1Art. 141.
VOTAÇÃO nominal, como é feita Art. 141.

VOTAÇAO de requerimento relativo
a qualquer proposição - Artigo 148,
§ 5.º.

VOTAÇÃO r,ominal em casos não
previstos expressamente no Regimento - Art. 142.

VOTAÇÃO de sub-emendas por preferência - Art. 154, § 4. 0 •

VOTAÇÃO nominal não é admitida
para requerimento verbal Artigo 145.

VOTAÇÃO de substitutivo da Câmara a projetJ do Senado - Art. 149.
VOTAÇÃO éie vários requerimentos
de
adiamento para uma mesma
proposição - Art. 135, § 2.0 •
VOTAÇÃO e esclarecimento de razões de parecer - Art. 114, § 2. 0 •
VOTAÇAO em causa própria go 137, § 4.0 •
VOTAÇÃO em discussão única tigo 148.

ArtiAr-

VOTAÇAO cm globo da proposição
em discussão prévia - Art. 147.
VOTAÇAO em matéria de interêsse
individual d Deputado é vedada 1.\rt. 137, § 4.0 •
VOTAÇÃO em segunda discussão Art. 148.
VOTAÇÃO, encaminhamento
tigos '70,
VI e 181.

Ar-

VOTAÇÃO, encaminhamento
Artigo 151.
VO'I).\ÇÃO e prorrogação da sessão
- Art. 67. § 3.0 •
VOTAÇÃO especial para o projeto de
lei orçamentária - Art. 150, parágrafo único.
VOTAÇÃO imediata da matéria com
a discussão encerrada - Art. 137,
§ 5.º.

VOTAÇAO nominal obrigatória para
emenda constitucional
Artigo
182, § 14.
V0'!1.\ÇÃO nm:,!nal por deliberação
da Câmara Art. 142.
VOTAÇAO 11ominal, processo tigo 139, II.

Ar-

VO'I1.\ÇÃO nominal quando não manifestada no momento da chamada
do nome do Deputado - Art. 141,
§ 3.º.
VOTAÇAO
nominal, resposta dos
Deputados à chamada - Art. 140,
§ 5.º.
VOTAÇÃO para todos os cargos da
Mesa em ato único - Art. 7.0 , III.
VOTAÇÃO parcelada
§§ 1.0 e 3. 0 •

Artigo 148,

VOTAÇÃO parcelada de substitutivo
da Câmara a projeto do senado ;Art. 149.
VOTAÇÃO parcelada de substitutivo
do Senado a projeto da Câmara Art. 149, IJarã.grafo único .
·
VOTAÇÃO
parcelada, requerimento
durante a discussão da proposição
- Art. 148, ~ 3.0 •
VOTAÇÃO, r:edido de verificação Art. 140, § 1. 0 •

-
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VOTAÇÃO pelo Presidente da Câmara 1 ·, can d'! empate - Artigo 19,
§ 1.º.
VO'IüÇÃO pelo Presidente da Câmara em esc1 utínio secreto - Artigo
19, § 1.º.
VOTAÇÃO pi,r determinado processo,
requerime??io - Art. 103, V.
VOTAÇÃO prir escrutínio secreto, a
sua prática - Art. 146.
VOTAÇÃO por grupos das emer.,das
e subemendas ao projeto de orçamento - Art. 169, XIV.
VOTAÇÃO por partes e encaminhamento na votação 1Artigo 151,
§ 4.º.
VOTAÇÃO por processo automático,
resolução regulando-a - Artigo 204,

parágrafo único.

VOTAÇÃO por processo mecânico Art. 204.
VOTAÇÃO por títulos, capítulos, seções, grnpos rJe artigos, ou arti.;os
- Art. 148, § 2.0 •
VOTAÇÃO, ;:referência -

Art. 154.

VOT,.\ÇÃO prefer;encial de emenda Art. 154, § 3.0 •
VOTAÇÃO pteferencial de requeri·mento de adiamento de discussão,
Oll de votação -- Art. 154, § 6. 0 •

VOTAÇÃO sem discussão de requerimento àe prorrogação de prazo para a apresentação de parecer a
projeto de orçamento - Artigo 171,
parágrafo único.
VOTAÇÃO
tem preferência
discussão -· Art. 79, § 2. 0 •
VOTAÇÃO, processos

a 146.

-

sôbi e

139

Arts.

VOT,AÇÃ0, processos adotados tigo 139
·

L\r-

VOTAÇÃO, processo simbólico tigo 139, I.

Ar-

VO'Il.\.ÇAO e ponto da questão sôbre
que deva ser feita - Art. 19, I, n.
VOTAÇÕES, início e ordem tigo 74, § 1.0 •

Ar-

VO'IB.ÇõE.S mi plenário e reuniões
das Comissões - Art. 34, § 5.0 •
VOTAÇõE3 em plenário suspendem
os trabn/Jws das Comissões - Artigo 138.
VOTAÇÕES e permanência
nário - Art. 137, § 2. 0 •

no ple-

VOTAÇÕES nominais e relação
Deputado - Art. 2. 0 , § 5. 0 •

de

VOTADOS e leitura dos seus nomes
- Art. 7.r, VII.
VICE-LIDERES -

1.0 •

Art. 8. 0 ,

VOTO com restricões
§ 16, I.
,

Art.

19,

VOTAÇÃO µteferencial de requeri·mento sé:bre proposição da Ordem.
do Dia - Art. 105.

VOTO com restrição, ou não go 39, § 17.

Arti-

VOTAÇÃO, preferência para a de
requerimento de adiamento - Arti-

VOTO contrário em parecer go 39, § 16, II.

Arti-

go

154,

~

6.0

.

VO'Il.\.ÇÃO preliminar de parecer da
Comissão de Justiça sôbre resumo
relativo ri recusa de emenda - A1:tigo 107, i:;::.rág;rafo único.
VOTAÇÃO, requerimento .de
mento -- A•:t. 103, VIII.

adia-

VOTAÇÃO [Cr:reta, os que podem requerer - Art. 146, § 4. 0 •
VOTAÇÃO secreta determinada pela
Constituição - Art. 146, § 1. 0 •
VO'Il.\ÇAO :erreta no caso de perda
do 1.:.1ndatJ de Deputad'J - Artigo
146, § 2.0 •
VOTAÇÃO serreta vedada para pro·
posição ern reç,;ime de urgência -·
Art. 146, § 5. 0 •

VOTO de aplauso, reoozijo, louvor ou
conaratuloções - Art. 104, II.
VOTO, declaração para ser publicada Art. 138.
VOTO dP. Deputado que deixou de
responder à chamada da votação
nominal - Art. 141, § 3 .0 •
VOTO do relator, como é dado tigo 112, ~ 2. 0 , II.

Ar-

VOTO do vre~idente nas deliberações
da comisscio - Art. 53, § 1.0 •
VOTO em branco o do Deputado inibido de vota.. presente à sessão L\rt. 137, § 4. 0 •
VOTO em reparado divergente da
conclusão - Art. 39, § 16, II.

-
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VOTO ern separado do primitivo relator - Art. 39, § 14.

VOTOS dos membros ausentes das
comissões - Art. 53, § 2. 0 •

VOTO em. separado, não divergente
em conclusões de parecer - Artigo
39, § 16 I.

VOTOS em wparado, publicação Art. 93, parágrafo único.

VOTO ern separado, ou vencido, indicado na publicação da proposição
- Art. 93, V.
VOTO pelas conclusões § 16, I.

Art. 19,

VOTO secreto corn gabinete indevassável - Art. 7. 0 , IV.
VOTOS a favor, cerno se contam Art. 140, ~ 3.0 •
VOTO a favor ou contra parecer,
publicaç6.o cu a proposição - Artigo 93, p::>.rágrafo único.
VOTOS contrários, contagem com
verificaçrio de votação - L\rt. 140,
§ 3.º.

VOTOS favoráveis a parecer 39, § 15, I.

Artigo

VOTOS sô/Jrp parecer, conta(Jem Art. 39, li 16.
VOTOS 5ôbre parecer devem constar
de sua cQnclusão - Art. 39, § 10.

Art. 39, § 16, II.

VOTO vencido -

VOZ alta na proclamação de votos
apurados -- Art. 7. 0 , VIII.

z
ZELO pela prestígio e decôro da Climara - Art. 19, VJ., e.
ZONl.\S
País -

indispensáveis à defesa ão

Art. 28,

§

10.

REPRESENTANTES
DE PARTIDOS
.,
LEGISLATURA DE

1955~1958

Número de representantes dos Partidos na Câmara dos Depu~
tndos :
·
·
P.S.D. . ....... ... ... .. .... .....................

113

U.D.N. ....... .. .......... ........ .. .. .. .. .. ...
P.T.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.S.P. ............... .... .. .. .. .. . .. .. . . .. ... . .
P.R. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72
63
31
21

P.L. ..... .. . . . ... .. .. .... ........ .... . .... .. . . .
P.T.N. .................................. .......
P.R.P.
P.S.B.
P.D.C.
P.R.T.

10
6
4

Total . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .

326

3

2
1

REPRESENTAÇÃO "PROPORCIONAL
NAS COMlSSõES
LEGISLATURA DB

1955~1958

Representação proporcional nas ComíJsões da Câmara :
Comissão de 2 (dois} membros:

P.S.D. ...................................
U.D.N .........................·_,·.-. ......,.........·

1
...1.

·,

Comissão de 3 (três) membros:

P.S.D. . ............... ....... ....... .... .... ...
U.D.N. . .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .
P.T.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .

·1
1
1

Comi,Ssão de 4 (quatro) membros:

P.S.D. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .
U.D.N. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .
P.T.B. . ... .. .. .... .... .. .... .. .. .. .. .. .. .... ...

2

·i

·l

Comissão de 5 (cinco} membros :

P.S.D. . .. .... .... .. .... .... .. .. .. ... .... ........
U.D.N .........·..................... .... .......
P.T.B. . ... .. .. .... .. .. .. .. ...... .... .. .. .... ...
P.S.P. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. ..

·2
1
·l
·1

Comissão de 6 (seis) mc,i1bros :

P.S.D. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. ........
U.D.N. ....... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. ... ...
P.T.B. .........................................
P.S.P .................. '.... .. .. .. . . . . .. .. .. . . ..
P.R. ...........................................

.2
1

.f

1
1

Comissão de 7 (sete) membros :

P.S.D.
U.D.N.
P.T.B.
P.S.P.

.........................................
3
··································'·····
2
.. .. .. .. .. .. .. .. .... .....................
1
. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. ..
i

-
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Comissão de
P.S.D.
U.D.N.
P.T.B.
P.S. P.

8 (oito) membros:
. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....
.. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
.. .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. . .
P.R. . .... ...... .......... ............ ..........

Comissão de 9 (nove) membros :
P.S.D........... ·.......... .......................
U.D.N ........................................ :
P.T.B......... -:- ......·.. ·...·......... ·:, ... ·........
P.S.P. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comissão de 1O (dez) membros :
P.S.D. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . . .... .... ...
U.D.N . . :·.......................................
P.T.B. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
P.S.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P.R ........................................ ·....

Co{Tlissão de
P.S.D.
U.D.N.
P.T.B.
P.S.P.

11 (onze) membros:
.. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ...
........................................
...................... ...................
.........................................
P.R. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..

3
2

1
1

1

3

2
2
1
1

4

·2.

2

1
t ·

4
3
2
1
1

1

Comissão de 12 (doze) membros :
P.S.D......................................... ·..
U.D.N. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .
P.T.B. .........................................
P.S.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P.R. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .

Comissão de
p.S.D.
U.D.N.
P.T.B.
P.S.P.

13 (treze) membros:
..................................... ....
. .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .

Comissão de
P.S.D.
U.D.N.
P.T.B.
P.S.P.

14 (quatorze) membros:
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ....
. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . . ...
..........................................
. .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .

P.R. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P.R. . .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. .

5

3
2

1
t·

5
3
3
1
l

5
3

3.

2
l

Comissão de 15 (quinze) membros:

P.S.D........................................ .'.
U.D.N. . .. .. .. ....... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
P.T.B. ... ......................................
P.S.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
3
3
2

t.
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Comissão de 16 (dezesseis) membros:

P.S.D. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .....
U.D.N. ........................................
P.T.B. . ...... ........ ..........................
P.S.P. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
4

3
2
1

Comissão de 17 (dezessete) membros :

P.S.D..................................... .'....
U.D.N. ........................................
P·.T.B. .........................................
P.S.P. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. ... .. . . . . .. .. . . .. . . . .
P.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
4

3

2

1.

Comissão de 18 (dezoito) membros:

P.S.D. ..........................................
U.D.N. ........................................
P.T.B .............................. ·............
P.S.P. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ..
P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
4
4

2

1

1

Comissão de 19 (dezenove) membros:

P.S.D. ... .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .... .. .. .... .....
U:D.N. ........................................
P.. T.B. ................................. .........
P.S.P. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
P.R. ...........................................
P.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
5

3
2
1
1

Comissão de· 20 (vinte) membros:

P.S.D. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....
U.D.N. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .
P.T.B. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. ... .. .. .. ....
P.S.P. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .
P.R. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. ...
P.L. ...........................................

7
5
4
2

1

1

Comissão de 21 (vinte e um) membros:

P.S.D. ........... ...... .......... ..............
U.D.N. ............................... .... .....
P.T.B . . : .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .
P.S.P. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .
P.R. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. ... . . . ..
P.R. ...........................................

8.
5
4
2
1
1

Comissão de 22 (vinte e dois) membros :

P.S.D. ... .. ....................................
U.D.N. ......................... ...............
P.T.B. .... .. .. .. .. .. .. .... ........ ... ..........
P.S.P. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ... .
P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ....
P.L. ...........................................

8
5
5
2
t
t
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Comissão de 23 (vinte e três) membros :

P.S.D......................................... .
U.D.N ........................................ .
P.T.B ......................................... .
P.S.P ......................................... .
P.R ...... ......... : .. ......................... .
P.L ........................................... .

8
5

5

2
2
1

Comissão de 24 (vinte e quatro) me,nbros:

P.S.D......................................... .
U.D.N ......................................... ··
P.T.B ......................................... .
P.S.P ......................................... .
P.R .•.......................... ················
P.L ........................................... .

9
5
5
2

2

1

Comissão de 25 (vinte e cinco) membros:

P.S.D.......................................... .
U.D.N ........................................ .
P.T.B ......................................... .
P.S.P ......................................... .
P.R ........................................... .
P.L ........................................... .

.....

·.,

9
6

5
2
2

1

Comissão de 37 (trinta e sete) membros:

P.S.D ......................................... .
U.D.N ....................... ·. ................ .

..

~:r ~ :! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

P.R ........................................... .
P.L..... , ..................... ··········
········
P.T.N. . , ...................... ._ ... ,:................. , ...

13

8
7
·4
3
l

1
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Art. 59 As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentarão relatório
de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projeto de resolução.
§ 1• Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão diní,
em separado, sôbre cada um, p.odendo fazê-lo antes mesmo de finda a inves-·
tigação dos demais.
§ 2° A incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termina com
a ~ess::o kgi:;lativa c·n que live7 sido outorgada, salvo deliberação da respectiva
Câmara, prorrogando-a dentro da Legislatura em curso.
Art. 6° O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que:
prescreve esta lei, no que lhes fôr aplicável, às normas do processo penal.
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas.
as disposições em contrári?:
Rio de Janeiro, 18 de marÇo de 1952; 131° da Independência e 64 9 d;;
República.
GETÚLIO VARGAS.•

Renato de Almeida Guilhobel.
Francisco Negrão de Lima.
Newton Bstilac Leal.
João Neves da Fontoura.
H;,.ácio Lafe~.
Alvaro de Souza Lima.
Joã9 C/e9fas_.
E. Simões Pilho.
Sega4as Viana:
.Nero Moura.

DECRETO LEGISLATIVO N. 68, de 1-12-54
Subsídio e ajuda de custa aos membros
do Congresso Nacional
Faço saber que o C~ngresso Nacional decreta, nos têrmos do art. 66.
item IX da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte :
DECRETO LEGISLATIVO Nº 68, DE 1954
Art. 1° Os membros do Congresso Nacional. perceberão,
legislatura, um subsídio anual fixo de Cr$ 216. 000,00 (duzentos
mil cruzeiros), mais Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) diários,
variável, e uma ajuda de custo de Cr$ 40. 000,00 (quarenta mil

na próxima
e dezesseis
como parte
cruzeiros) .

Art. 2° Quando o Congresso estiver em funcionamento, a parte variável
não será paga, nos dias de sessão, aos deputados ou senadores que n~c
comparecerem.
§ 1° O subsídio, tanto na parte fixa, como na variável. será paga,
mensalmente, e a ajuda de custo em duas parcelas iguais, uma do início e
a outra no encerramento de cada sessão legislativa.
§ 2° Os senadores e deputados não terão direito à ajuda de custo em
convocação extraordinária do Congresso Nacional feita, por qualquer das suas
Câmaras, em imediato prosseguimento à sessão legislativa, ou dentro de 8 (oito)
dias do seu encerramento.
§ 3° Aquêle que não comparecer às sessões, no período de convocação
extraordinária, não terá direito à ajuda de custo.
Art. 3° Os presidentes do Senado Federal e da Câmara· dos Deputados
perceberão a importância anual de Cr$ 180. 000,00 (cento e oitenta mil cm,
zeiros) respectivamente, e o Vice-Presidente do Senado Federal a de Cr$ ....
84. 000,00 (oitenta e quatro mil cruzeiros), importâncias essas que serão
pagas, em duodécimos, a título de representação.
Art. 49

Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 1 de dezembro de 1954. - ALEXANDRE MARCONDES
FILHO, Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência.

LEIS -N. 67, DE 13 DE JUNHO DE 1935 E 1.410 A
DE 10 DE AGôSTO DE 1951

1

Aplicação de saldos das dotações orçamentárias
LEI N• 67 -

DE 13 DE JUNHO DE 1935

Providencia sôbre o saldo das dotações orçamentárais e suas
aplicações pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasi) :
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei :
Art. 10 Os saldos que apresentem, a juízo do Ministro da Fazenda, as
dotações de despesa do orçamento geral da República, são considerados recursos
para o efeito do disposto no art. 183, da Constituição Federal.
Art. 2° Os saldos apurados, mensalmente, dentro das consignações decretadas, no pagamento do subsídio de Deputados e Senadores, terão para cada
Casa do Poder Legislativo a seguinte aplicação :

a:) pagamento de ajuda de custo a novos Deputados ou Senadores ;
b) aquisição de material permanente, preciso e conveniente à melhor
execução dos serviços a cargo das comissões técnicas ;
e) instalação material de novos serviços ;
d) formação e manutenção material de bibliotecas especializadas para
as comissões técnicas, e melhoramento e aperfeiçoamento das Biblioteca,;
Gerais e Arquivos ;
e) modificações internas que se tornem indispensáveis nos edificios, repé!•
rações que se façam precisas, limpeza periódica e conservação dos mesmos.
Art. 3° O aproveitamento dos saldos, a que se refere o artigo anterior,
será determin~do respectivamente pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado
Federal, mediante proposta especificada de sua mesa.
Art. 4° A requisição do pagamento das despesas autorizadas pela Câmara
ou pelo Senado, será feita ao ministro da Fazenda pelo 1° Secretário da Casa
do Poder Legislativo interessada no assunto.
Art. 5° A prestação de janeiro da consignação material da verba 5°,
do art. 5°, da Lei nº 5. de 1934, referente ao Senado Federal, será imediatamente entregue à mesma Casa Legislativa.
Art. 6°

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1935, 114° da Independência e 47 9 da
República. - GETÚLIO VARGAS. - Arthur de Souza Costa.

LEI N• 1.410 «A» -

204 DE 10 DE AGôSTO DE 1951

Modifica o art. 2• da Lei n• 67, de 13 de junho de 1935.
O Congresso Nacional decreta e eu, Alexandre Marc:ondes Filho, VicePresidente do Senado Federal. no exercício da Presidência, promulgo, nos
têrmos do art. 70, § 4 9 , da Constituição Federal. a seguinte Lei :
Art. 1•

O art. 2° da Lei n• 67, de 13 de junho de 1935, passa a ter

.a seguinte redação :

«Art. 2° Os saldos apurados, mensalmente, dentro das consignações decretadas, no pagamento do subsídio de Deputados e Senadores, terão par3
cada Casa do Poder Legislativo a seguinte aplicação :
a) pagamento de ajuda de custo a novos Deputados ·ou Senadores;
b) aquisição de material permanente, preciso e conveniente à melhor
execução dos serviços a cargo das comissões técnicas ;
e) instalação material de novos serviços ;
d) formação e manutenção material de bibliotecas especializadas para as
comissões técnicas, e melhoramento e aperfeiçoamento das Bibliotecas Gerais
e Arquivos;
e) modificações internas que se tornem indispensáveis nos edifícios,
repartições que se façam precisas limpesa periódica e conservação dos mesmos;
f) representação de Deputados, Senadores e funcionários da Secretaria
<la Câmara dos Deputados, ou do Senado, designados para comissões no pais.
ou no exterior;
g) serviços extraordinários;
h) despesa~; com as Comissões de Inquérito de qualquer das Casas de
Congresso Nacie>nal;
i) qualquer outra despesa da Câmara dos Deputados ou do Senado,
determinada pela respectiva Casa ;
j) publicações da Câmara dos Deputados ou do Senado» .
Art. 2°

Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3°

R\!vogam-se as disposições em contrário.

Senado Fed~ral,

10 de a9õsto de 1951. - ALEXANDRE MARCONDES FILHO.

REGIMENTO COMUM

RESOLUÇÃO NQ lt DE 1951
REGIMENTO COMUM

Título 1

DAS SESSÕES CONJUNTAS
CAPÍTULO I

OBJETO, CONVOCAÇÃO E DIREÇÃO
Art. 1° O Senado e a Câmara dos Deputados reunir-se-ão em sessão
conjunta para :

1II -

Inaugurar a sessão legislativa;
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 § JO do art. 70 da Constituição;
V - Eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República nos cas0s
do art. 79, § 2°, da Constituição.

§ 1° 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 para que as duas Mesas
promulguem emendas à Constituição.
§ 2° 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 Câamara dos Deputados
e terão início às 14 horas.
·
Parágrafo único. No recinto das sessões, só poderão ser admitidos M
senadores, deputados e, na sua bancada, os representantes credenciados da im·
prensa, salvo nas referidas no n• 1 e do § 1• do art. 1° 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.

Parágrafo único. O Presidente, o Vice-Presidente e os demais membros
da Mesa do Senado serão substituídos, nas suas vagas e impedimentos, pela
forma determinada no respectivo Regimento.
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Art. 4• As sessões serão públicas e só p:oderão ser abertas com a
presença mínima de um quarto de senadores e deputados, respectivamente.
Parágrafo único. As sessões solenes, a que se refere o § 1• do art. 19 ,
se realizarão com qualquer número.
Art. S• Nas sessões de instalação do Congresso, e nas de eleição e
posse de Presidente e Vice-Presidente da República, não haverá oradores.
Nas sessões solenes, só poderão falar os oradores prêviamente designados.
Parágrafo único. Para levantar questão de ordem, terão os Senadores
e 'os Deputados cinco minutos. Não serão, porém, elas admitidas nas sessões
solenes.
Art. 6° Lwrar-3<'-á de cada sessão conjunta a competente Ata, que
será assinada pela Mesa e submetida a aprovação posterior, com exceção das
Atas de reuniões solenes, as quais independem de aprovação.
Art. 7 9 Servirão nas sessões os funcionários das Secretarias do Senado
e da Câmara dos Deputados, designados pelo Presidente do Congresso.
CAPÍTULO II

DA ORDEM DOS TRABALHOS

Seção I -

Da sessão de instalação do Congresso

Art. 8 9 À hora marcada, os componentes da Mesa do Senado ocuparão
os lugares a êles destinados e, verificada a existência de quorum, salvo caso
do art. 4•, parágrafo único, o Presidente declarará aberta a sessão, bem como
o fim para que foi convocada.
Art. 9• 1 Lida, discutida e aprovada a ata da sessão anterior e lido o
expediente, se houver, passar-se-á, imediatamente, à matéria da convocação,
com a leitura, pelo lq Secretário, dos documentos a ela referentes, inclusive
pareceres.
§ 1• Para fazer observações sôbre a ata cada congressista dispõe de
cinco minutos.
·
§ 2° N~io se admitirão oradores na hora do expediente.
Art. 10 . Uma vez composta a Mesa e declarada aberta a sessão, o
Presidente, vrrificando a presença de número legal de congressistas, pr:oclamará
inaugurados ps trabalhos do Congresso e anunciará, se fôr o caso, a presença
na Casa do enviado do Presidente da República com a Mensagem, mandando
· seja êle conduzido pelos Diretores da Secretaria do Senado e da Câmara
até à Mesa, sem atravessar o recinto.
Parágraj'o único. Entregue a Mensagem, o enviado do Presidente da
República se retirará, devendo ser acompanhado até a porta pelos referidos
Diretores das Secretarias.
Art. 11 . De posse da Mensagem, o Presidente mandará pr.oceder à
respectiva leitura pelo 19 Secretário, fazendo distribuir exemplares impressos,
se houver, por todos os congressistas'.
Art.

14.

Seção ll -

Finda a leitura, será encerrada a sessão.

Da posse do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 13. Se a sessão fôr destinada à posse do Presidente e do Vice•
Presidente da República, o Presidente da Mesa nomeará uma comissão de
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Seção IV -

Das votações

Art. 19. A votação secreta será feita da seguinte forma : o congres·
sista 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. D':!pois de deitar na sobrecarta a cédula
escolhida, deixará o gabinete e, perante a Mesa, à qual exibirá a sobrecarta
para mostrar ser a recebida, lançã-la numa urna, existente, também, no
recinto sob a guarda de funcionários previamente designados.
§ 1° As sobrecartas distribuídas deverão ser rigorosamente uniforme;;.
§ 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 secretários 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 c·omum será simbólica, artigo por artigo,
salvo destaques deferidos pela Mesa com recurso para o plenário. Anunciado
o resLiltado, podPrá qualquer congre~sista pedir verificação, o que se fará
levantando-se em primeiro lugar os favorãveis 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, for-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. ~.cguindo-se as demais, no primeiro caso, na direção norte-sul e, no segundo
sul-r:orte, e as~im, sempre alternadamente, nas sessões seguintes. De cadd
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 Rpública se fará na forma dêste
regimento.

Seção V -

Das sessões solenes

Art. 24. Nas sessões solenes, tomarão assento à Mesa os chefes de
órgãos e ·os altos diginatários que a Mesa indicar.
Art. 25. Aberta a sessão, o Presidente, se fôr o caso, nomeará uma
com1ssao composta de três senadores e três deputados, para receber, à porta
do edifício, o Chefe de Estado visitante e introduzi-la no recinto, suspen·
dendo-a até que êle chegue ao edifício.
Art. 26. Logo que o visitante chegar ao edifício, será reaberta a sessão,
devendo êle dqr 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 SUé) comitiva.
Art. 27. Em seguida, o Presidente dará a palavra a dois únicos oradores
encarregados de saudar o visitante, sendo um Senador e um Deputado, previamente designados pelas respectivas Câmaras, depois do que falará, se quiser,
o visitante, encerrando-se a sessão.
Art. 28. O visitante será acompanhado de novo pela mesma comissão
referida 110 art. 25.
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DAS COMISSõES MISTAS
CAPÍTULO I

DAS ESPJ:!:CIES DE COMISSÕES MISTAS
Art. 29. O Congress·o Nacional terá Comissões Mistas de Senadores e
Deputados orgnaizadas para os seguintes fins, além das que forem constituidas
para ambas as Câmaras, na forma dos respectivos regimentos :
a) para opinar sôbre os vetos ;
b) para outros fins expressos no ato da sua ·organização e mediante pro·
posta 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 sôbre 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 pr'ojeto na Comissão
principal.
Art. 31. Na constituição das Comissões Mistas, o Presidente de cada
·uma das Câmaras, ouvidos os líderes das diversas bancadas, asegurará, tanto
.quanto posível, e de acôrdo c·om o critério fixado pelos respectivos regimentos,
a participação das diversas correntes partidárias.
CAPÍTULO Ir

DO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES MISTAS
Art. 32. As Comissões Mistas, uma vez constituídas, se reunirão, dentro
-em quarenta e oito horas, sob a presidência do mais idoso, no edifício que fõr
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 reuniã'o para deliberação.
Parágrafo único. A nova reunião deverá ser realizada dentro em cinco
dias se se tratar de veto.
Art. 33. Na reunião convocada, o relator 'ou os relatores lerão o relatório 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 sôbre o projeto, sintetizando, tanto quanto possível, os motivos do veto.
Lido e aprovado êsse relatóri'o 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 encaminhados, alternadamente, a·o Senado e à Câmara dos Deputados, respeitada
a competência privativa desta, definida no art. ó7 da Constituição, devendo
a discussão em cada uma delas, no que não estiver regulado no art. 36, 5er
feita de acôrdo com o respectivo regimento.
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Art. 36. O projeto da Comissã'o 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 ;
e) 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 :,e
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 quarenta e oito horas depois da publicação, aplicando-se daí por diante as normas
dos incisos e e d.
§ 19 O processo na Câmara revisora obedecerá ao disposto nos incisos
a, b, e e d.
§ 29 Voltando o projeto à Câmara iniciadora, com emendas da revisora,
será de novo sôbre elas ouvida a Comissão Mista.

Título III
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA
CAPÍTULO I

DOS PROJETOS DE LEI EM REVISÃO
Seção I -

Dos projetos em geral

Art. 37. T,odo 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, substitutivos, emendas, debates e declarações de voto, etc.
Parágrafo único. E' lícito 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 êrros 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, comunicando-lhe, com o mínimo de cinco
dias de antecedência, a sessão em que discutirão a matéria.
§ 1° 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.
§ 2º 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 câmaras.
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§ 3° 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 lícitó

à Câmara iniciadora cindi-las quando se tratar 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-â
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 mesm:o assunto houver projeto em cada uma das
Câmaras, terá prioridade, para a discussão e votação, o que primeiro chegar à
revisão.

Seção ll -

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° 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° 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.
CAPÍTULO II

DO VETO
Art. 45. Logo que receber o teor do veto op'osto 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
a 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
cada 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
do 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
veto 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 a 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.
Parágrafo único. Quando o veto fôr parcial, serão votados como disposições autônomas, cada uma das por êlc atingidas, salvo quando se tratar
dP matéria correlata e idêntica.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 50. Os Senadores e os Deputados poderão entrar e permanecer
durante quaisquer sessões no recinto da outra Câmara e das suas Comissões
Permanentes, salvo no momento das votações simbólicas ou das respectivas
verificações .
Art. 51. O presente Regimento só poderá ser modificado pelo Congresso, em sessão conjunta das suas duas Câmaras e mediante proposta:
a) das maiorias da Comissão Diretora do Senado e da Mesa da Câmara
dos Deputados;
b) de cem subscritores, sendo n'o mínimo vinte Senadores e oitenta
Deputados;
§ 1• No caso da alinea 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.° Com ·os pareceres ou sem êles, se desnecessários ou por não proferidos, no prazo legal. o Presidente fará publicar a proposta e pareceres e
convocará a sessão conjunta para deliberar dentro em oito dias.
Art. 52.
qualidade.

Nas votações do regimento comum, o Presidente terá voto de

Art. 52. Nos casos omissos neste Regimento, aplicar-se-ão as normas
do Regimento do Senado, e, se êste ainda fõr omisso, as do da Câmara dos
Deputados.
Art. 54. Todo o arquivo das sessões do Congresso Nacional ficará
sob a guarda da Secretaria do .Senado Federal.
Senado Fedrral, 20 de abril de 1951. Senado Federal.

JoÃo CAFÉ F1LH01 Presidente do

REGIMENTO INTERNO
Consolidação das resoluções Ns. 9, de 1952; 2, 15, 18
de 1953; 12, 20, 28. 29 e 30 de 1oz;4

REGIMENTO INTERNO DO SENADO
(Consolidação das Resoluções números 9, de 1952; 2, 15, 18, de 1953;
12, 20, 28, 29 e 30, de 1954, feita pela Mesa em obediência ao disposto
no art. 214 da primeira) .

Título 1

DA INSTALAÇÃO
Art. 1• O Senado Federal tem sua sede na Capital da República e, enquanto não dispuser em contrário, reunir-se-á no Palácio Monroe.
Parágrafo único. Em casos de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública, ou de ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no
Palácio Monroe, o Senado Federal poderá reunir-se, eventualmente em qualquer
outro local. por determinação da Mesa ou da Comissão Diretoria, a requerimento da maioria dos senadores.
Art. 2° ( *) Às 14 horas e 30 minutos do dia 1 de fevereiro do primeiro ano de legislatura, os Senadores cujo mandato não findou e :os Senadores recem-eleitos deverão comparecer ao edifício do Senado, para as reuniões
preparatórias da sessão legislativa ordinária a instalar-se em 15 de março
(Constituição, art. 39) .

§ 1° ( *) Presentes, pelo menos, dezesseis Senadores, terão início os trabalhos, sob a direção da Mesa eleita para a sessão legislativa anterior, excluídos os membros que tiverem perdido ou terminado o mandato.
§ 2° (*) Na falta dos membros da Mesa da sessão legislativa anteriOr,
assumirá a Presidência o Senador mais idoso, dentre os que não findaram
o mandato, o qual convidará, para os qua·tro lugares os senadores pertencentes
às representações partidárias n~ais numerosas.

§ 3° ( *) Recebidos os diplomas dos Senadores recem-eleitos, o Presidente
tomará o compromisso dêstes e mandará relacionar os diplomas para publicação no Diário do Congresso Nacional, no dia seguinte, levantando após a
sessão.
§ 4: ( *) No dia 2 de fevereiro, em segunda sessão preparatória, e cm
dias seguintes, si necessário, proceder-se-á a eleição da Mesa, na forma do
art. 33 dêste Regimento.
Art. 3° ( *) Nas sessões legislativas :ordinárias subseqentes à inicial de
cada legislatura, realizar-se-á no dia 10 de março, às 14 horas e 30 minutos, com a presença, pelo menos, de dezesseis Senadores, a primeira sessão
preparatória, sob a direção da Mesa eleita para a sessão legislativa anterior.
( *)

Resolução n• 30, de 1954.
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Parágrafo único. ( *) Verificado o quorum referido n:o art. 33 dês te
Regimento, proceder-se-á a eleição do Vice-Presidente do Senado, e, em segunda sessão preparatória, no dia seguinte, a dos demais membros da Mesa.
Art. 4° ( *) Organizada a Mesa do Senado, nos têrm:os dos artigos precedentes, o Vice-Presidente, ou o seu substituto legal, dará por encerradas
as sessões preparatórias e, convidará os Senadores para a instalação da
sessão legislativa do Congresso Nacional.
Art. 5° Afora a instalação s:olene a 15 de marpo de cada ano, haverá
sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados nos casos declarados na Constituição Federal ( art. 41) .
Art. 6° Sempre que· um· têrço dos membros do Senado resolver convocar extraordinàriamente o Congresso Nacional, na conformidade do artigo
39, parágrafo único, da Constituição Federal, a Resolução será promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente e imediatamente publicada e comunicada ao Presidente da Câmara dos Deputados, para as providências necessárias à instalação da sessão legislativa, nos têrmos do Regimento Comum.
Parágrafo único. ( *) Nas convocações extraordinárias não haverá sessões
preparatórias e funcionará a Mesa da sessão legislativa anterior.

Título II
DOS SENADORES
CAPÍTULO

DA POSSE E DO EXERCICIO DO MANDATO
Art. 7° A p()sse do Senador é ato público que se realizará per::mte o
Senado, durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária. inclusive
nas reuniões prep;uatórias, devendo precedê-la a entrega do diploma respectivo à Mesa.

§ l.º A apresentação do diploma tanto poderá ser feita tanto pelo diplomado,
pessoalmente, ou por oficio ao 1• Secretário, como por intermédio do seu
partido ou de qua]quer Senador.
§ 2.º Presente o diplomado o Presidente designará três senadores para
recebê-lo e introd4zi-lo na sala das sessões, onde prestará :O seguinte compromisso : «Prometo guardar o Constituição Federal e as leis do Pais, de·
sempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu
e sustentar a uniã9, a integridade e a independência do Brasil».
§ 3° Quando forem diversos a prestar compromisso, sómente o primeiro
pronunciará a fórmula constante do § 2°, dizendo os demais, um por um :
«11.ssim o prometo~..

4°

Durante o compromisso, todos os presentes se manterão de pé.

§ 5° Salvo motivo de fôrça maior, a juízo do Senado, considerar-se-á
haver renunciado o mandato o Senador que não prestar compromisso dentro
de 90 dias, contadqs da inauguração da sessão legislativa, ou, se eleito durante
esta, contados da sua proclamação.
( *)

Resolução n• 30, de 1954.

--- 219 ·Art. 8° O suplente convocado para substituição de Senador ou para o
preenchimento de vaga terá o prazo de 30 dias para tomar p:osse, podendo
êsse prazo ser prorrogado por igual tempo, pelo Senado, a requerimento
escrito do interessado.
§l9 O suplente, uma vez convocado, deverá prestar :o compromisso na
forma do art. 7° e seus parágrafos.
§ 2° O compromisso só será prestado por ocas1ao da primeira convocação. Nas seguintes, o Presidente comunicará à Casa a presença do suplente,
para assumir :o exercício do mandato e o convidará a tomar _lugar no recinto.
Art. 9° O Senador deve apresentar-se no edifício do Senado à hora
regimental, para tomar parte· nas respectivas sessões, considerando-se ausente
aquêle cujo nome não constar da lista de presença.
Art. 10.

Cabe ao Senador, uma vez empossado :

a) tomar parte nas sessões, oferecer pr.ojetos, indicações e emendas,
requerer, discutir, votar e ser votado;
b) solicitar, por intermédio da Mesa ou dos presidentes das comissões a
que pertença, informações das autoridades sôbre fatos relativos ao serviço
público ou que sejam úteis à elaboração legislativa;
·
e) fazer parte das comissões, na forma do Regimento;
d) falar quando julgar necessário pedindo, préviamente a palavra ao
Presidente, e apartear os discursos mediante permissão dos oradores, observadas as disposições regimentais;
e) examinar a todo tempo quaisquer documentos existentes no Arquivo;
f) requisitar da autoridade competente, por intermédio da Mesa ou diretamente, providências para garant"a d-as suas imunidades;
g) freqüentar a Biblioteca e utilizar seus livros e documentos;
h) freqüentar o edifício do Senado e as respectivas dependêncais, só ou
acompanhado de pessoas de sua confiança, não podendo estas, entretanto,
ter ingresso no recinto durante as sessões;
i) utilizar-se dos diversos serviços do Senado, desde que para fins relacionados com as suas funções.
§ 19 O Senador só terá direito a ajuda de custo e à parte variável do
subsídio depois de empossar-se e a contar do comparecimento às sessões
(art. 47 da Constituição Federal). A parte fixa do subsídio lhe será paga
desde a expedição do diploma (artigo 48, I. letra b, da Constituição Federal).
§ 2º O Senador substituído pelo suplente continuará com os direitos
constantes das letras e, f, g, h e i, dêste artigo.
§ 3.º Sem prejuízo do que caiba· ao Senador substituído, o suplente convocado perceberá o subsídio, bem como a ajuda de custo, a qual lhe serã
paga no início e no término do exercício, mas apenas uma vez por sessão
legislativa.
Art. 11. É licito a qualquer Senador retirar, mediante recibo, documentação do Arquivo ou livro da Biblioteca.
Art. 12. Qualquer Senador tem o direito de reclamar a observância dêste
Regimento, cumprindo ao Presidente atender à reclamação independente de
debate salvo se houver dúvida quanto à aplicabilidade do dispositivo invocado.
Art. 13. Não é permitido ao Senador, nos seus discursos, apartes. pareceres, votos em separado, declaração de voto ou qualquer outra fo.-ina de
manifestação do seu pensamento, usar de expressõe-s descortezes ou insultuosas.
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§ 19 Nenhum Senador poderá falar contra o vencido, salvo em declaração de voto ou explicação pessoal.
§ 2 9 Os apartes serão breves, subordinados às disposições referentes aos
debates em tudo que lhes fôr aplicável.
§ 3° Não serão permitidos apartes às palavras do Presidente, nem paralelos aos dicursos, nem por ocasião do encaminhamento de votação, declaracão de voto ou questão de ordem.
§ 4° A Mesa providenciará a fim de que não constem do Diário dl)
Congresso Nacional e dos Anais as expressões consideradas anti-regimentais.
Art. 14. Em caso de infração dêste Regimento, no curso de qualquer
debate, o Presidente advertirá o Senador, usando da fórmula. «Atenção!».
§ 1• Se esta observação não fôr suficiente, o Presidente dirá : «Senhor
Senador F ...... , atenção !».
§ 2.º Não bastando, 2inda o aviso nominal, o Presidente retirará a palavra ao Senador.
§ 3° Insistindo êste em desatendcr às advertências, o Presidente, mediante consulta ao Senado e aprovação da maioria dos presente, independentemente de quorum para deliberação, convida-lo-á a deixar o recinto, o que
deve ser feito imediatamente.
§ 4° A desobediência a essa última determinação constituirá desacato ao
Senado, devendo o Presidente mandar consignar na ata todo o incidente e,
suspendendo a sessão, fazer lavrar o respectivo auto, que enviará à autoridade
judiciária competente, acompanhado da licença do Senado para o processo
criminal.
Art. 15. Falecendo algum Senador durante a sessão legislativa, o Presidente comunicará o fato ao Senado e consultá-lo-á se seus trabalhos devem
ser supensos nesse dia, deliberando o plenário com qualquer número. Ocorrendo o falecimento na Capital Federal, o Presidente nomeará uma comissã:::i
de três Sei;iadores para acompanhar o préstito fúnebre.
Parágrafo único. Se o falecimento ocorrer na Capital Federal fora do
tempo das :,>essões, :o Presidente, logo que tenha conhecimento do fato, nomeará,
s.: possível, a comis~ão a que se retere êste artigo. Em qualquer circunstância,
o fato constará da ata da sessão em que o Senado tiver a notícia.
CAPÍTULO II

DAS VAGAS E LICENÇAS
Art. 16.
a)
b)
e)
Art.

As vagas, no Senado Federal, verificar-se-ão:

por falecimento;
pe.ta renúncia;
peja perda de mandato.

17.

O Senad.or perde o mandato :

1 - nos casos do art. 48 e seus parágrafos da Constituição Federal;
II - em conseqüência da perda dos direitos políticos (Constituição Federal artig,o 135 § 2°).
§ 1° A perda do mandato poderá ser provocada mediante representação
<locumentadfl de qualquer Senador, de partido político ou do Procurador Geral
da República.
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de Constituição e Justiça, para dizer se preenche os requisitos legais.
§ 3° O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, depois de publiu1do e distribuído em avulso com ;intecedência, pelo menos de 48 horas será
submetido a uma única discussão.
§ 4° O Senado poderá mandar arquivar, desde logo, a representação ~u
<1dmití-la para melhor exame.
Art. 18. Admitindo a representação, o Senado elegerá, na forma do
art. 39, uma Comissão de Inquérito, composta de nove membros.
§ 1" A Comissão, recebendo da Mesa a representação e documentos
qll.: a <1companhilin, ;,r~;<mizar o processo, de que remeterá cópia ao acusado,
para responder, por escrito, no prazo de trinta dias, prorrogável, a seu
pedido, até quinze dias, a critério da Comsisão.
§ 2" Findo êsse praza, voltmá o processo, com a resposta ou sem ela,
a ser examinado pela Comissão de Inquérito, a qual, depois de proceder às
diligências que entender necessárias, de oficio ou requeridas, emitirá o sea
parecer concluindo por Projeto de Resolução sôbre a pr.ocedência ou improce·
dência da representação.

§ 3° Para falar sôbre o parecer, será concedida vista ao acusado, pelo
prazo de dez dias.
Art. 19. O acusado poderá assistir pessoalmente, :ou por procurador, a
todos os atos e diligências e requerer o que julgar conveniente no interêsse de
sua defesa.
Art. 20. O Projeto de Resolução a que se refere o art. 18, § 2 9 depoi5·
de publicado e distribuído na forma do § 3 9 do art. 17, será submetido ao·.
plenário, realizando-se por escrutínio secreto a sua votação.
Art. 21.

1-

Suspende-se o exercício do mandato de Senador:

por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição;

II - por condenação cr'.minal que impuser pena de privação de liberdade
e enquanto durarem seus efeitos.

§ I• Durante a suspensão do exercício do mandato terá o Senador direito
a parte fixa do subsídio e conservará as imunidades que não forem atingidas
pelos efeitos da sentença de interdiçãa ou da condenação criminal.
§ 2° Serão observadas na decretação da suspensão do exercício do
mandato de Senador e de suspensão de imunidades ( art. 213 da Constituição
Federal) as disposições dês te Capitulo no que forem aplicáveis.
Art. 22. A renúncia do mandato deve ser dirigida por escrito à Mesa
com firma reconhecida, independendo de aprovação do Senado, mas sômente
se tornará efetiva depois de lida no expediente e publicada no Diário do Con~
gresso Nacional.
Art. 23. Qualquer caso de extinção do mandato de Senador, salvo os
de v<ig·1 ou falecimento ou renúncia, dependerá do pronunciamento do Senado,
para os fins de convocação do suplente ou eleição.
Art. 24. Sempre que tiver de ausentar-se por mais de sessenta dias,
ou exercer as funções previstas no artigo 51 da Constituição FederaL
deverá o Senador comun!cá-!o ao Presidente, cumptindo-Jhes solicitar licença
quando sua ausência fôr de mais de três meses ou no caso do artigo 49 da
mesma Constituição.
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Parágrafo único. O requerimento de licença para os fins do art. 49 da
Constituição Federal será encaminhado à Comissão competente para o fim
de emitir parecer, que, se favorável, concluirá por Projeto de Resolução.
Art. 25. A convocação de suplente dar-se-á nos casos de vaga por falecimento, renúncia, perda t>u suspensão de mandato, licença por mais de noventa
dias e afastamento para as investiduras referidas nos arts. 49 e 51 da Constituição Federal.

Título III
DA MESA
CAPÍTULO

COMPOSIÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 26. A Mesa se compõe de um Presidente, que é o Vice-Presidente
da República, e de quatro secretários.

§ 1° Para suprir a ausência do Presidente, haverá um Vice-Presidente
e para suprir a dos secretários haverá dois suplentes.
§ 3° O Presidente convidará quaisquer senadores para substituirem os
secretários,' na ausência dos suplentes.
§ 3. 0 Os secretários e os suplentes substituir-se-ão conforme a numeração
ordinal e, nesta mesma ordem, substituirão o Presidente, na falta do Vice-Presidente.
§ 4° Nã;o se achando presentes o Presidente e os seus substitutos legais,
inclusive os suplentes, assumirá a presidência da sessão o Senador mais idoso.
Art. 27.

Ao Presidente compete :

a) presidir à sessão, abrindo-a, encerrando-a ou supendendo-a;
b) fazer observar, na sessão, a Constituição, as leis e êste Regimento;
e) convocar as sessões extraordinárias ou secretas no decurso das sessões
legislativas ;
d) assinar as atas respectivas, uma vez aprovadas;
e) determinar o destino do expediente lido, de ofício ou em cumprimento
de resolução e distribuir as matérias às respectivas comissões;
f) impuqnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição
Federal ou a êste Regimento, re-ssalvado ao autor o ped:do de audiência da
Comissão de Constituição e Justiça;
g) decidir as questões de ordem;
h) orienfar as discussões, fixando os pontos sôbre que devam versar ;
i) dar posse aos Senadores;
j) propor a pr:orrogação da sessão;
k) desigpar a ordem do dia para a sessão seguinte e retirar matéria da
Ordem do Di.,a para cumprimento de despacho ou para correção de êrro ou
omissão no avulso;
l) nome<:,tr as com1ssoes especiais mencionadas no § 2° do art. 37, bem
como os substitutos dos membros das comissões;
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f.) assinar, depois do Presidente, as atas das sessões, os projetos e emendas
remetidos à Câmara dos Deputados e os projeto enviados à sanção;
g) providenciar a guarda das proposições em curso;
h) providenciar a entrega, aos senadores, dos avulsos impressos relativos
à matéria da ordem do dia até a véspera da sessão em que deva ser discutida
e votada;
i) anotar as discussões e votações do Senado nos papéis sujeitos à sua
guarda, autenticando-os com a sua assinatura, bem como anotar as proposiçõe~
verbais que sejam formuladas;
j) encaminhar, sem demora, os papéis distribuídos às comissões;
k) a pôr ementas nas proposições recebidas da Câmara dos Deputados
quando não as tiverem;
/) superintender os trabalhos da Secretaria e fiscalizar-lhe as despesas.
Art. 30.

Ao 2 9 Secretário compete :

a) fiscalizar a redação das atas e proceder-lhes à leitura cm sessão,
assinando-as depois do 1° Secretário;
b) assistir o 1° Secretário no exercício de atribuição constante na letra i
do art. 29;
e) lavrar as atas das sessões secretas ;
d) assinar, depois do 1° Secretário os projetos e emendas remetidos à
Câmara dos Deputados e os projetos enviados à sanção.
Art. 31.

Aos 3° e 4° secretários compete:

a) fazer a chamada dos senadores, nos casos determinados néste Regimento;
b) contar os votos em tôdas as votações;
e) auxiljar o Presidente na apuração das eleições, anotando os nomes
dos votados ·~ organizando as listas respectivas para serem lidas imediab•
mente.
CAPÍTULO II

DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DIRETORA
Art. 32.
( *) O Vice-Presidente, os Secretários e os Suplentes de Cecretário serãos e\eitos para cada sessão legislativa seguinte.
Parágrafo único. No caso de vaga definitiva, o preenchimento do cargo
far-se-â dentro de 5 dias e pela forma estabelecida no art. 33.
Art. 33. A eleição do Vice-Presidente, dos Secretários e Suplentes de
Secretário far-se-á por escrutini:o secreto e maioria de votos dos senadores
presentes.
§ 19 Na composição da Comissão Diretora, será observado, tanto quanto
possível, o princípio de representação proporcional dos partidos com assento
no Senado.
§ 2° Para êsse efeito, a eleição se fará em quatro cédulas, sendo : uma
para Vice-Pr1,~sidente; outra para 1° e 2° secretários; outra para 3 9 e 4~ e
uma, finalmente• para suplentes.

( *)

Resolução n 9 30, de 1954.
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§ 3" Serão proclamados eleitos em cada escrutínio os mais votados, não
podendo o 2" e o 41' secretários pertencer à mesma bancada que houver
dado, respectivamente, o 11' e o 3" secretários.
§ 4. 0 Ocorrendo '' hipótese prevista no final do parágrafo anterior, proceder-se-á a novo escrutínio, a que não poderá concorrer o partido já contemplado, a fim de que se observe o princípio da representação alternativa.
§ 5° Os suplentes serão eleitos num só escrutínio, considerando-se eleito
1° o mais votado e 2" o mais votado de partido diferente.

Título IV
DAS COMISSÕES
CAPÍTULO I

ESPF.CIES E DISCIPLINA
Art. 34.

O Senado terá comissões permanentes e especiais.

§ l9

As permanente serão eleitos anualmente no comêço de cada sessão
legislativa ordinária e servirão até a instalação da sessão seguinte, inclusive
nas extraord:nárias.

§ 2.º As espeda:s s'.'rão ·criadas pelo voto do plenário a requerimento
de qualquer senador, ou comissão, com a indicação da matéria a tratar e do
número dos respectivos membros, ressalvadas as hipóteses dos artigos 53 da
Constituição Federal e 15 dêste Regimento.
§ 3° Ao término de cada sessão legislativa, as comissões especiais terão
automàticamente extinto o seu mandato, cabendo ao seu Presidente propor
ao plenário a sua prorrogação, pelo período de mais um ano, uma vez não
tenham ultimado o exame do assunto que determinou a sua organização.

§ 4" Quando se tratar de comissão externa, finda a sua tarefa, o Presidente ou um de seus membros comunicará ao Senado o desempenho de sua
missão.
Art. 35.

As comissões permanentes serão as seguintes :

l '·' -- Diretora;
2•
Constituição e Justiça;
Economia;
3"

4'

Educação e Cultura;
Finanças;
5"
Legislação
Social;
6"
7•
Redação;
Relações Exteriores;
8"
91i
Saúde Pública;
10• - Segurança Nacional;
11• - Serviço Público Civil;
l 2'' --- Transporte, Comunicações e Obrns PúbliCils.
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Art. 36. ( •) A Comissão Diretora é constituída pelo Vice-Presidente,
pelos quatro Secretários e dois suplentes de secretários. A de Finanças terá
quinze membros, a de Constituição e Justiça, onze; a de Legislação Social,
a de Economia e a de Relações Exteriores, sete; as demais cinco membro~
cada uma.
Parágrafo único. Os membros da Comissão Diretora não poderão fazer
parte de outra comissão permanente, não se compreendendo neste caso os
suplentes de secretário.
Art. 37.

As comissões especiais são internas, externas e mistas.

§ 19

As internas, destinadas ao estudo de determinado assunto sujeito
à deliberação do Senado, serão eleitas no dia seguinte ao da sua criação, salvo
se fõr o assunto considerado urgente.

§ 2• As externas, com a incumbência de representação em conferências, congressos, solenidades e outros atos públicos, constituir-se-ão dor designação do Presidente, não podendo ser inferior a três o número de seus membros.
nem superior ao dos partidos com assento no Senado.
§ 3• As mistas, compostas de membros das duas casas do Congresso
Nacional, em número igual, serão eleitas no dia imediato ao do assentimento da
casa que receber a proposta para sua criação.
Art. 38. Quando se tratar de comissão para elaborar ou modificar o
Regimento do Senado ou o Regimento Comum do Congresso Nacional será designado para integrá-la um dos membros da Comissão Diretora que fõr por ela
indicado.
Art. 3~. Na constitu'.ção das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que participem
do Senado.

§ 19 Para observância do que dispõe êste artigo, dos assentamentos de
cada Senador deverá constar a declaração, por êle feita, do partido a que
estiver filiado.
§ 2• Nos casos de impedimento ou vaga de qualquer dos membros das
comissões, o respectivo Presidente solicitará do Presidente do Senado a designação de que~m o substitua, devendo o substituto estar filiado ao mesmo partidc
do substituído, salvo se :os demais representantes dêsse partido não puderem,
ou não quiserem aceitar a designação. Nesta hipótese, a nomeação será feita
pelo Presidente do Senado, livremente.
§ 3° Ciessará o exercício do substituto desde que o substituído compareça à reunWo da respectiva Comissão.
Art. 40. Dentro de cinco dais, a contar da sua composição, cada um<'.
das comissões permanentes, exceto a Diretora, reunir-se-á para instalar os
trabalhos e eleger, em escrutínio secn·to, dentre os seus membros, um presidente
e um vice-presidente.

§ 1° Findo o prazo, sem que se tenha feito a eleição, ficam investidos
na presidência e vice-pre Jdência os dois membros mais idosos.

§ 29 Quando aos t .abalhos de qualquer com1ssao não comparecerem o
Presidente ou o Vice-Pnsidente, cabe ao mais idoso a presidência.
( *)

Resolução n'" 2, de 1953.
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Ao Presidente da Comissão compete :

a)

ordenar e dirigir os seus trabalhos;

b)

dar-lhe conhecimento de tôda a matér'a recebida;

e) designar relatores e distribuir-lhes a matéria sôbre que se devam
emitir pareceres;
d)

resolver as questões de ordem;

e)

ser o órgão de comunicação da Comissão com a Mesa;

f) convocar as suas reuniões extraordinárias de oficio ou a requerimento
de qualquer de seus membros;
g) promover a publicação das atas das reuniões no Diário do Congresso
Nacional; ..
h) requisitar, em virtude de deliberação da Comissão, os serviços de
funcionários técnicos para estudo de determinado trabalho, sem prejuiz.o das
respectivas atividades nas repartições a que pertençam;

i) convidar para o mesmo fim e na forma da letra anterior, técnicos
ou especialistas particulares e representantes de entidades ou associações
cientificas ou de classe.

Parágrafo único. O Presidente poderá excepcionalmente funcionar como
relator, tendo, nos demais casos, apenas o voto de desempate.
Art. 42. As comissões se reunirão com a maioria absoluta dos seus membros, em salas do edificio do Senado, nos dias estabelecidos ou mediante
convocação especial feita com antecedência, hora e fim indicados, salvo os
casos de urgência e do artigo 130.
Art, 43. Os trabalhos das comissões começarão sempre pela leitura e
discussão da ata da reunião anterior, a qual, depois de aprovada, será assinada
pelo Presidente.

§ 1° Seguir-se-á a discussão das matérias, cabendo a cada relator emitir
um parecer e, assim, sucessivamente, até esgotar-se a pauta, cuja organização
obedecerá ao mesmo critério.
§ 2 9 Qualquer membro da Comissão, no curso da discussão, desde
que conhecido o parecer, poderá pedir vista do processo devendo devolvê-lo
até a segunda reunião ordinária.

§ 3°

As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes.

Art. 44. Os pareceres deverão ser apresentados dentro de 15 dias, redigidos e fundamentados pelo relator em nome da Comissão e, após aprovação
assinados pelos membros presentes.

§ 1° As comissões
do prazo em dôbro.

de

Constituição e Justiça e de Finanças Jisporão

§ 2° Quando o relator fõr voto vencido, o parecer será dado pelo
membro da maioria que .o Presidente designar.
§ 3° Os membros que não concordarem com o parecer, poderão assiná-lo vencidos, com restrições ou pelas conclusões ou dar voto em separado, contando-se como favoráveis ao parecer os votos pelas conclusões e
com restrições.
§ 4. º Os pareceres sôbre as escolhas rder:das no art. 63, I. óa Constituição Federal e sôbre outras que por lei dependerem da aprovação do Senado
constarão exclusivamente :
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a) de relatório sôbre o escolhido com os elementos informativos recebidos ou obtidos pela Comissão, de forma a possibilitar a verificação dos
requisitos legais e qualidades essenciais ao cargo;
b) de conclusão no sentido da aprovação ou desaprovação do nome
indicado, mencionando-se em ata apenas o resultado da votação por escrutínio secreto, sem que seja admitida qualquer declaração ou justificação de
voto, exceto em referência ao aspecto legal.
§ 5• ( * O prazo a que se refere êste artigo, interrompido com a superveniência das férias parlamentares, continuará a correr na sessão imediata.
Caso, porém, esteja esgotado o prazo, poderá ·o projeto ser incluído em Ordem
do Dia, nos têrmos do art. 91. letra a, do Regimento.

Art. 45. Uma vez assinados, os pareceres serão enviados à Mesa, juntamente com as emendas relatadas, declarações de votos e votos em separado.
§ 1• Serão consideradas emendas da Comissão as que forem por ela
adotadas por proposta de qualquer dos seus membros.
§ 2• As emendas apresentadas perante a Comissão e não aprovadas po:·
ela, p:oderão ser renovadas pelo seu autor em plenário.
§ 3." Ao pé de cada uma· das emendas de plenário será ind'cada a decisão
da Comissão.
§ 4• Os pareceres conterão ementa indicativa da matéria da proposição
a que se referem.
Art. 46. As proposições das comissões só poderão ser retiradas mediante
requerimento assinado pela maioria dos seus membros.

Art. 47. As comissões poderão, nos seus pareceres, propor seja o assunto
discutido pelo Senado em sessão secreta, caso em que o repectivo processo
será entregue pelo Presidente da Comissão ao do Senado, com o devido
sigilo, para s~guir a matéria os trâmites regimentais.
Parágrafo único. Na sessão secreta a que se refere êste artigo, resolverá o plenário se deve ou não ser dada publicidade à sua deliberação e bem
assim aos pareceres e demais documentos constantes do processo.
Art. 48. E' facultado às Comissões dividir-se em seções para maior facilidade do estudo das matérias sujeitas ao seu conhecimento, mas os pareceres serão se1,mpre dados em nome delas.
§ 1• :e:stes pareceres só serão impressos e publicados depois de se mani •
festarem as comissões, sendo então distribuída aos Senadores em um só avulso,
salvo se as mesmas determinarem a publicação ao pé de sua ata ou em
avulso.
§ 2• O pronunciamento de duas ou mais c01mssoes poderá ser dado em
reunião conjunta, p.or iniciativa de alguma, aceita pela outra, cabendo a
presidência ao Presidente mais idoso.

Art. 49. Poderão as comissões propor ao Senado a convocação dos ministros de Estado, para lhes prestarem esclarecimentos sôbre os assuntos em
estudo, bem c:omo a realização de diligência ou pedido de informações a
qualquer dos outros poderes da União ou à Câmara dos Deputados, sobrestando-se no decurso do prazo do art. 44.
§ 1• Quando se tratar das escolhas a que se refere o § 4• do artigo 44,
ou de esclarecimentos necessários para o estudo das matérias submetidas à
sua apreciação, poderão as diligências ser realizadas ou obtidas diretamente
pela Comissão, independente de proposta ao Senado.
( *)

Resolução n• 20, de 1954.
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forem julgadas necessárias.
Art. 50. Quando a1t comissões se ocuparem de assuntos de interêsse particular .ou procederem a inquéritos, tomarem depoimentos e informações, ou praticarem outras diligências semelhantes, poderão, se julgarem conveniente, permi·
tir às pessoas diretamente interessadas defender os seus direitos, por escrito
ou verbalmente.
Em tais casos, poderão requisitar das autoridades legislativas, judiciárias ou
administrativas, bem como das entidades autárquicas sociedades de economia
mista e emprêsas concessio'.1ár;fü; de serviços públicos, os documentos ou informaçõ~,; de que precisarem.
Art. 51 . E' permitido a qualquer Senador assistir às reuniões das co·
missões, discutir perante elas o assunto em debate e enviar-lhes informações
ou esclarecimentos por escrito.
Parágrafo único. As informações ou esclarecimentos apresentados por
escrito serão impressos com os pareceres, se os seus autores o requererem.
Art. 52.
( *) - Perante as Comissões só os seus componentes poderão
apresentar emendas às proposições a elas distribuídas, salvo, na Comissão
de Finanças, à Proposição do Orçamento da República.
Art. 53. Não serão aceitas sub emendas de comissões contendo inova··
ções à matéria em estudo.
Art. 54. Quando a matéria fôr despachada a duas ou mais comissões,
cada uma apresentará, no prazo regimental, o seu parecer, que será reme•
tidos às outras.

§ 1• Quando a matéria fôr da alçada especifica de uma das comissões,
sómente a ela está distribuída, podendo esta, se o julgar oportuno, solicitar
diretamente o pronunciamento das demais.

§ 2° Serão distribuídos exclusivamente à Comissão de Finanças, sem
prejuíz.o do disposto na parte final do parágrafo anterior, os projetos que
autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais e os que autorizem o pagamento de despesas decorrentes de obrigação legal.
Art. 55. Das reumoes das com1ssoes lavrar-se-ão atas, que serão
dactilografadas em fõlhas avulsas, tôdas rubricadas pelo Presidente.

§ 1• Quando, pela importância do assunto em estudo, convier o registro
taquigráfico dos debates, o Presidente solicitará ao 1• Secretário do Senado
as providências necessárias.
§ 2°
a)

Das atas das reuniões não secretas constarão :
a hora e local da reunião;

:os nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa justificada, ou sem ela;
b)

e)

a distribuição das matérias, por assuntos e relatores;

d)

as conclusões dos pareceres lidos;

e)

referências sucint;1s aos debates;

f) os pedidos de vista, adiamento, diligências e outras providências,
salvo quando nã.o se considere conveniente a divulgação da matéria.
( *)

Resolução n. 0 18, de 1953.
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§ 3" As atas das reuniões não secretas serão publicadas obrigatõriamente
no Diário do Congersso Nacional do dia imediato ao da reumao, podend.:i
em casos excepcionais, a juízo do presidente da Comissão, ser essa publicação adiada até 72 horas.
Art. 56. As comissões permanentes e, no que couber, as especiais, serão
secretariadas por funcionários da Secretaria do Senado, indicado pelo Presidente da Comissão.
Parágrafo único. Ao Secretário de comissão compete, além da redação
das atas, a organização da pauta do dia e do protocolo dos trabalhos :::om
o seu andamento.
Art. 57. As reuniões das comissões &erão re'.ervadas ou secretas, salvo
deliberação em contrári·o.

§ 1• Às reuniões reservadas poderão assistir senadores, deputados, funcionários da Casa em serviço e jornalistas acreditados junto ao Senado.
§ 2º Serão sempre secrrtas as reuniões para deliberar sôbre :
a) declaração de guerra ou acôrdo sôbre a paz;
b) tratados ou convenções com as nações estrangeiras;
e) concessão cu negação de passagem ou permanência de fôrças estrangeiras no território nacional;
d) indicação de nomes para os cargos a que se refere o ar.t. 63, I, da
Constituição Federal, e outr.os previstos em lei.

§" 3° Nas reuniões secretas, servirá como secretário da Ccmissão, por
designação do Presidente, um de seus membros.
§ 3" Só os senadores e, quando convidados, os ministr.os de Estado
poderão assistir às reuniões secretas.
§ 5° As 'atas, uma vez aprovadas no fim da reunião, serão assinadas
por todos os membros presentes, encerradas em invólucro lacrado, datado
e rubricado pelo Presidente e pelo Secretário, e assim recolhidas ao Arquivo
do Senado.
Art. 58. Ao encerrar-se a sessão legislativa, os presidentes das e.omissões providenciarão, a fim de que os seus membros devolvam à Secretaria os
papéis que lhE·s tenham sido distribuídos.
CAPÍTULO 11

ELEIÇÕES E ATRIBUIÇÕES
Art. 59. As comissões permanentes compete estudar e emitir parecer
sôbre os assuntos submetidos ao seu exame, por despacho da Mesa ou deliberação do plenário.

Art. 60. No dia imediata ao cm que se completar a eleição da Mesa,
reunir-se-ão os líderes dos partidos representados no Senado para o fim
de fixarem, na forma da Constituiçüo Federal, a participação de cada bancada nas comissões permanentes.

§ 1° Estapelecido, assim, o número de componentes de cada comissão.
pelo critério das bancadas, os respectivos líderes entregarão à Mesa, até
quarenta e oito horas depo:s, a indicação nominal dos seus repreY.entantes
nas mesmas comissões.
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§ 2.º Em casa de não cumprimento do disposto neste artigo, a eleição se
fará por escrutinio secreto, mediante cédulas contendo tantos nomes quantos
cs lugares a preencher, sendo eleitos os mais votados e assegurada, sempre,
" representação partidária proporcional na forma da Constituição e do dis·
posto neste Regimento.
§ 3 9 Concluida a organização das comissões, por um ou outro processo,
a Mesa fará a proclamação do resultado.
Art. 61. A Comissão Diretora compete, além de outras, as seguintes
atribuições privativas:
a) tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legis•
]ativos;
b) dirigir os serviços do Senado durante as sessões legislativas e nos
seus interregnos;
e) regular a policia interna;
d) propor ao Senado, em pr.ojeto de resolução, na forma prescrita
pela Constituição e por êste Regimento, a supressão ou criação de serviços e
de cargos no quadro da sua Secretaria, bem como a fixação dos vencimentos do respectivo pessoal;
e) propor ao Senado, em projeto de resolução, a nomeação, demissão
e aposentadoria dos funcionários da Secretaria, nos têrmos da legislação
vigente;
f) promover :os funcionários da Secretaria nas vagas ocorrentes e conceder-lhes licença, com ou sem vencimentos, tudo de acôrdo com o que
fôr estabelecido no respectivo Regulamento;
g) prover, independentemente da aprovação do Senado, os lugares dos
serventes, eletricistas, motoristas e seus ajudantes;
h) assinar titulas de nomeação dos funcionários;
j) administrar o Senado nos limites das verbas concedidas, autorizando
as despesas em cada caso;
j) .dar parecer, que s:erá indispensável sôbre as proposiçõe•, que alterem êste Regimento, salvo o disposto no art. 214, § !.º, que digam respeito
ao serviço e ao pessoal da Secretaria;
k) fazer a redação final das matérias previstas neste artigo, exceto
no caso do art. 214.
Parágrafo único. A Comissão Diretora organizará e remeterá ao Poder
Executivo, no primeiro mês da sessão legislativa, e três dias depois de
publicado no Diário do Congresso Nacional, o orçamento do Senado a fim
de ser incorporado à preposta d0 Orçamento Geral da República, sem prejuízo das emendas que o Senado oportunamente julgue necessárias.
Art. 62.

A Comissão de Constituição e Justiça compete :

a) emitir parecer sôbre as proposições relativas às matérias previstas
nos arts. 2°, 3°, 5°, III, VII. XIV e XV, a, b, última parte, g, h, n, p e q.
48, 63, 65, VII, VIII e IX, 66, VII, 94, 125, 156, § 2°, da Constituição
Federal; vetas do Prefe:to do Distrito Federal; art. 14, §§ 4. 0 e 6.0 da Lei
!lúmero 217, de 15 de janeiro de 1948; bem como a intervenção nos Estados
e o dispositivo do art. 6° do Ato das DispDsições Constitucionais Transitórias;
b) propor ou opinar sôbre a suspensão de leis ou decretos declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal;
e) :opinar sôbre o aspecto jurídico-constitucional ou legal de qualquer
proposição por deliberação própria cu a requerimento de qualquer Senador,

-- 232 e sempre que a matéria fôr de iniciativa do Senado, ou, sendo oriunda
da Câmara dos Deputados, não tenha sôbre ela se manifestado a respectiva
Comissão de Constituição e Justiça.
Art. 63. A Comissão de Economia compete opinar sôbre assuntos relativos à agricultura, pecuária, indústria, comércio e sistema monetário e, em
geral. os problemas econômicos do Pais, e bem assim no que se refere ao
art. 5°, IX e XV, e e, segunda parte, k, /, ,m, segunda parte (medidas),
o e r e art. 63, I. na parte referente aos membros do Conselho Nacional
de Economia, e 156, 2°, da Constituição Federal.
Art. 64. A Comissã.o de Educação e Cultura compete emitir parecer
sôbre tôdas as matérias relativas à educação e instrução e à cultura em
geral.
Art. 65.
a)
b)

e)

d)

d

f)

g)

h)

Federal;

À

Comissão de Finanças compete opinar sôbre :

os orçamentos;
a tomada de conta do Presidente da República;
os tributos e tarifas;
os sistemas monetário, bancário e de medidas;
as caixas econômicas e os estabelecimentos de capitalização;
o câmbio e transferência de valores para fora do País;
a escolha dos membros do Tribunal de Contas;
a intervenção federal, nos casos do art.

7•, VI. da Constituição

i) o empréstimo a que se referem os artigos 33 e 3, II, da Constituição
Fede~al;
j) o aumento de impôs to de exportação, no caso do § 6° do art. 19
da Constituiçã.o, Federal;
k) qualquer matéria, mesmo privativa de outra comissão, desde que
imediata ou remotamente influa na despesa ou na receita pública.

Art. 66. ..'A. Comissão de Legislação Social compete emitir parecer sôbre as matérias referentes à organização do rtabalho, previdência social,
relações entre empregadoress e empregados, associações sindicais, acidentes
no .trabalho e Justiça do Trabalho.
Art. 67. A Comissão de Relações Exteriores compete :
a) emitir parecer sôbre tõdas as proposições referentes às relações
internacionais, <\O Ministério das Relações Exteriores, e sôbre as matérias
do artigo 5", XV, 11 e o, da Constituição Federal, inclusive turismo;
b) opinar sôbre os atos internacionais dependentes de deliberação do
Senado;
e) opinar sôbre a indicação de nomes para chefes de missões diplomáticas, de caráter permanente, junto a governos estrangeiros ou a organizações internacionais de que o Brasil faça parte;
d) opinar a requerimento de qualquer Senador, sôbre as moções previstas no art. 30 quando se referirem a acontecimentos ou atos públicos
internacionais;
Art. 68. A Comissão de Saúde Pública compete manifestar-se sôbre
tôdas as matérias referentes à higiene, à saúde, bem e.orno sôbre imigração.
Art. 69. À. Comissão de Segurança Nacional incumbe opinar sôbre ma··
téria de que tratam os arts. 28, § 2° e 180 da Constituição Federal, bem
como ~ôbre tudo quanto ~.e referir às fôrças armadas de trrra, 'mar e ar,
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requisições militares, declaração de guerra, celebração de paz, passagem
de fôrças estrangeiras ou a sua permanência no territoório nacional e polícias
mi"litares.
Art. 70. A Comissão de Serviço Público Civil compete o es~udo de
tõdas as matérias referentes à criação, organização ou reorg<inização de
serviços não subordinados aos ministérios militares, e das relativas ao pessoal
de serviço público da União.
Art. 71. Compete igualmente à Comissão de Serviço Público Civil
opinar sõbre matéria relativa às autarquias.
Art. 72. ( *) À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas compete manifestar-se a respeito do que se relacionar com as
vias de comunicações e obras públicas em geral, bem como sõbre os serviços
públicos concedidos a particulares.
Art. 73. A Comissão de Redação compete, desde que não expressamente atribuída a outras comissões, a redação final dos projetos de iniciativa
do Senado e das emendas aprovadas. É, porém, de sua competência privativa a redação final das m<itérias de que trata o art. 145.
Parágrafo único. Qualquer redação final poderá ser atribuída à Comissão de Redação de Leis mediante req'uerimento, à Mesa, da Comissão que
llver estudado a matéria, salvo o disposto no mt. 145.
Art. 74. Cada comissão limitara o seu pronunciamento à parte ine
rente à sua competência, sendo-lhe, entret<into, permitido consignar no parecer
a omissão que houver verificado em matéria da competência de outra comissão. ·
P;uágrafo único. A uma comissão é licito manifestar-se sõbre emenda
de outra, quando contiver matéria de sua competência.
Art. 75. As Comissões especiais compete :o desempenho das atribuições
que lhes forem expressamente deferidas.
Art. 76. As comissões especiais dependentes de eleição serão constituídas pio mesmo processo das comissões permanentes.
Art. 77. A criação da comissões de inquérito. de que trata o art. 53 da
Constituição Federal, é ato definitivo quando determinada pelo têrço da
totalidade dos membros do Senado, dependendo, cm caso contrário, da deli·
beração do plenário.
§ 19 No requerimento ou no pr.ojeto de resolução para a criação da Comissão será indirndo o número de seus membros.

§ 2Q No exercício das suas atribuições a Comissão poderá determinar,
dentro e fora do Senado, as diligências que reputar necessárias, requerer
a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir os indiciados, requisitar de repartições públicas e autarquias
informações ou documentos de qualquer natureza e transportar-se aos lugares
onde se fizer mister a sua presença.
§ 3. 0 O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta,
poderá incumbir a qualquer dos .• .eus membros, ou a funcionário da Secretaria
do Senado, a realização de qualquer sindicância ou diligência necessária aos
seus trabalhos.
( *)

Reslução n" 2, de 1953.
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§ 4• A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por pro·
jeto de resolução.
§ S• Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissão dirá,
em separado, sôbre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.
§ 6 9 Se fôr determinada a promoção da responsabilidade de alguém
por faltas verificadas, o projeto irá a Comissão de Constituição e Justiça, a
fim de que indique as providências necessárias à efetivação da decisão do
Senado, em disposição que se incorp.orará, depois de aprovada, à redação
final do projeto. ~ste terá discussão suplementar durante uma sessão, podendo cada Senador falar por dez minutos, e o Relator por vinte.
§ 7• A incumbência da Comissão de Inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberação do plenário, prorrogando-a dentro da legislatura em curso.
§ 8• Nos atos processuais, aplicar-se--ão subsidiàriamente as disposições
do Código de Processo Penal.

Título V
DAS SESSÕES
CAPÍTULO

DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA
Art. 78.
I II -

As sessões do Senado serão :

prep~ratórias,

na forma prevista neste Regimento;

ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas em todos

os dias úteis, exceto nos sábados;
UI - extraordinárias, as realizadas em dias ou hora diversos d.os prefixados para as prdinárias;
IV - especiais, as realizadas para grandes comemorações ou homenagentes excepciopais.
Art. 79. .A sessão ordinária terá início às quatorze horas e 30 minutos,
pelo relógio do plenário, presentes no recinto, pelo menos, dezesseis senadores,
e durará, no máximo, quatro horas, salvo prorrogação com prazo fixado
a requerimento de qualquer Senador e deliberação do Senado.
Parágrafo únic.o. Verificada, àquela hora, inexistência de número, o
Presidente ocupando o seu lugar declarará que não pode haver sessão designando a ordem do dia para a sessão seguinte. O 1• Secretário despachará
o expediente independentemente de leitura e dar-lhe-á publicidade no Diário
do Congresso Nacional.
Art. 80.
e aprovada.

Aberta a sessão, a ata da anterior será lida, posta em discussão

§ 1• Na discussão, qualquer Senador poderá usar da palavra no prazo
máximo de dez minutos acusando omissão :ou êrro na ata ou fazendo inserir
declaração de voto.
§ 2° As reclamações serão resolvidas conclusivamente pelo Presidente.
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Art. 81. Aprovada a ata, o 1° Secretário procederá à leitura do expediente, que será feita em sumário, salvo nos casos previsto na letra a do
art. 29 e em se tratando de proposições apresentadas que não tenham sido
lidas pelos seus autores e de matéria que, por sua especial relevância, a juízo
do Presidente, deva ser comunicada à Casa, na íntegra.

§ l 9 Qualquer Senador poderá, em seguida, fazer uso da palavra, para
as considerações que entender, observada a ordem da inscrição prévia, se
houver.
§ 2° Esta parte da sessão não passará da primeira hora, podendo, entre·
tanto, ser prorrogada, a requerimento de algum Senador, até que o orador
na tribuna conclua o seu discurso, em prazo não excedente de trinta minutos.
§ 3" Terminada a prorrogação, sem que o orador tenha concluído seu
discurso, ou levantada a sessão por motivo de pezar, sem que façam uso da
palavra os oradores com inscrição prévia, caberá àquele ou a êstes a prefe·
rência para falar na sessão seguinte, na mesma hora. Essa preferência, todavia, só prevalecerá uma vez.
§ 4" Nas sessões extraordinárias, o expediente será por trinta minutos
improrrogáveis.
§ 5" Finda a hora do expediente com ou sem prorrogação, passar-se-á
imediatamente à Ordem do Dia.
Art. 82. As deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos,
presentes, pelo menos 32 Senadores, salvo nos casos em que a Constituição
exige «quorum» especial e nos de votação de matéria compreendida no pará·
grafo único da at. 122 dêste Regimento.
Art. 83. Na Ordem do Dia, se faltar «quorum» para o Senado deliberar, prosseguirão os trabalhos na discussão das matérias dela constantes,
adiando-se a votação para quando houver número.

§ l '1 Se a falta de «quorum» se der em conseqüência da retirada de
senadores, far-se- á a chamada, mencionando-se na ata impressa os nomes dos
que se tiverem ausentado.
§ 2° Em qualquer fase dos trabalhos estando no recinto menos de dezesseis senadores, será levantada a sessão e adiada para a seguinte tôda a
matéria sujeita a discussão e V'.otação. Far--se-á essa verificação pela chama•
da por iniciativa do Pr.esidente, ou mediante requerimento de qualquer Senador, uma vez terminac!o o discurso do orador que estiver na tribuna.
Art. 84. As proposições que se acharem sôbre a mesa e não puderem
ser lidas terão preferência para leitura na sessão seguinte.
Art. 85. A 'ordem estabelecida nos artigos precedentes ou que tiver
sido indicada pelo Presidente para as suas discussões ou deliberações do dia,
não poderá ser alterada senão em virtude de preferência ou in~ersão de ma·
téria, concedidas na forma dêste Regimento, e nos seguintes casos :
a)
b)
gente;
e)

para posse de Senador;
para leitura de mensagem, ofício ou documento sôbre matéria urpara pedidos de urgência ou adiamento.

Art. 86. Preenchido o tempo da sessão, ou ultimada a Ordem do Dia,
o Presidente designará a da sessão seguinte, que será publicada no Diário do
Congresso Nacional
§ 19 Na primeira hipótese, não havendo prorrogação, é permitido, ao
Senador que estiver falando, concluir o seu discurso na sessão seguinte, com
prioridade de inscrição, e pelo prazo a que ainda tiver direito,
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§ 2° Havendo prorrogação, e verificado número legal, votar-se-ão as
matérias cuja discussão esteja encerrada; caso contrário, ficarão adiadas as
votações e d"spell' ada a chamada.
§ 3• Antes de findar uma prorrogaçã.o poder-se-á requerer outra, observado o disposto neste artigo.
§ 4• Se o término do tempo da sessão ocorrer quando iniciada umi1
votação, esta será ultimada independentemente de pedido de pr.orrogaçãc. ·
Tratando-se, porém, de emendas em votação uma a nma, e restando, ainda,
mais de duas emendas a votar, a votação a ultimar será apenas a da parte
anunciada antes de se esgotar o prazo da sessão.
Art. 87. As matérias serão dadas para ordem do dia, segundo a sua
antiguidade ou importância, a juízo do Presidente.
Parágrafo único. Qualquer Senador poderá indicar matéria em anrlélmento ue julgue conveniente figurar na Ordem do Dia da sessão seguinte,
atendendo-o :o Presidente, sem prejuízo da ordem dos trabalhos.

Art. 88. ( *) Não havendo matéria com votação inicaida na sessão
anterior ou de caráter urgente a ser submetida ao plenário, o Presidente po·
derá designar para Ordem do Dia «Trabalho das Comissões».
Parágrafo únic.o. ( *) Nenhum projeto poderá, entretanto fícar sôbre a
Mesa por mais de um mês, sem figurar na Ordem do Dia, salvo os que,
pelo voto do plenário, tiverem seu julgamento adiado.
Art. 89. Haverá sôbre a mesa um livro no qual se inscreverão os senadores que quiserem usar da palavra na hora do expediente ou sôbre qualquer matéria da ordem do dia, devendo ser rigorosamente observada a ordem
de inscrição .
Art. 90. O Senador, que quiser usar da palavra para tratar de assunto
que tenha o caráter de explicação pessoal, poderá fazê-lo uma vez, no co1·rer
dos debates, por tempo não excedente de dez minutos.
Parágrafo único. Esgotada a Ordem do Dia, qualquer Senador poderft
fazer uso da palavra.
Art. 91. As matérias sujeitas a exame das comissões :.ó serão incluídas
na Ordem do Dia 24 horas depois da d:stribuição da avulso com o respectivo
parecer, podendo sê-lo, entretanto, independente dessa exigência :
11) por peliberaçã.o do Senado, a requerimento de qualquer Senador, se
transcorridos os prazos regimentais sem apresentação do parecer;
b) quando, tratando-se de leis ânuas, créditos, proposições decorrentes
de mensagem do Presidente da República ou emendas da Câmara dos Depu·
tados faltarem apenas oito dias para o encerramento da sessão legislativa;
e) por .pto do Presidente, quanto às proposições dos anos anteriore~.
ou em relaçêíes aos projetos de orçamento, quando faltarem apenas oito
dias para o término do prazo constitucional de sua elaboração e quanto aos
vetos do Prefeito do Distrito Federal quando faltarem apenas três dias pur<i
vencer-se o período imp.osto ao pronunciamento do Senado.
§ l .º Aos projetos incluídos em Ordem do D'.a, nas hipóteses prevhtas
nas letras supra, aplicam-se, no tocante ao pronunciamento das comiss6es
e praz<, para votação. os preceitos relativos à matéria em regime de urgênci<l.
§ 2° Encerrada a discussão com apresentação de emendas, o projeto
voltará às comissões para que se pronunciem sôbre elas. Se não houver
emendas, efetuar-se-á imediatamente a votação, retomando a matéria o rito
normal previsto neste Regimento.

(*)

Resolução nº 12, de 1954.
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Art. 95. A juízo do Presidente, ou por deliberação do plenário a reque·
rimento de, pelo menos seis senadores o Senado poderá realizar sessão espe·
cial ou interromper sessão ordinária para grandes comemorações ou para
recepção de altas personalidades.
§ 1• As sessões especiais independem de número e serão convocadas
por meio de comunicação do Presidente a:o plenário ou publicação no Diário
do Congresso Nacional.
§ 2• Nas sessões especiais só poderão falar os oradores prêviamente
designados pela Mesa.
§ 3• As sessões referidas neste artigo poderão ser realizadas Iio edifício
da Câmara dos Deputados simultâneamente com a sessão especial que esta
celebre para o mesmo fim, mediante entendimento entre as respectivas mesas.
Art. 96. Serão sempre secretas as sessões ,para deliberar sôbre declaração de guerra ou acôrdo sôbre a paz.
CAPÍTULO II

DAS ATAS
Art. 97. De cada uma das sessões do Senado, exceto as especiais,
Javrar-se-á ata manuscrita :ou dactilografada que deverá contar o nome de
quem a tenha presidido, o número de senadores presente e ausentes, e uma
súmula dos trabalhos com referência genérica ao expediente lido.
§ 1• A ata da sessão extraodinária será submetida à aprovação na
sessão ordinária seguinte e vice-versa.
§ 2• Depois de aprovada, a ata será assinada pelo Presidente, 1• e
2• secretários. ,
§ 3• Não havendo sessão por falta de número, lavrar-se-á ata de
reuniJo, mencionando-se: os nomes do Presidente e dos senadores que compa•
recerem, bem c:omo o expediente despachado.
Art. 98.

Da ata publicada no Diário do Congresso Nacional constarão:

1-

por extenso :
a) as mensagens ou oficies do Govêrno ou da Câmara dos Deputados,
salvo quando relativos a comunicações de sanção de projetos ou devoluçã·o
de autógrafos.
b) os vetos, emendas, pareceres das com1ssoes, indicações, requeri·
mentes, informações oficiais, declarações de V'.oto e discursos ;
II - em sumário todos os demais papéis lidos no expediente salvo deli·
beração do Senado ou determinação do Presidente, se a relevância d.o assunto
justificar a publicação integral.

§ 1• As ipformações e documrntos de caráter reservado não terão publicidade.
2• ~ P:ermitido ao Senador, quando houver de falar no expediente
ou no têrmo da sessão, enviar à Mesa, para publicação no Diário do Con•
grf'!Sso Naciona.1 e inclusão nos Anais,, o discurso que deseja proferir, dispen·
sadé: a sua leitura.
§ 3• Quaµdo o esclarecimento da Mesa sôbre questão regimental ou 'o
discurso de algum Senador forem lidos, constará da ata impressa a indi·
cação.
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§ 4° A ata impressa referirá, em cada momento, a substittúção ocorrida
em relação à presidência da sessão.
Art. 99. i;: permitido fazer inserir, em resumo, na ata manuscrita ou
dactilografada, declaração de voto de qualquer Senador.
Art. 100. Nenhum documento será inserto nas atas sem especial deliberação do Senado, salvo as exceções expressas neste Regimento ou quando
seja parte integrante dos discursos pronunciados pelos senadores.
Art. 101. A ata das sessões secretas, bem como a da última sessão
ordinária ou extraordinária de cada sessão legislativa, será submetida a
discussão antes de se levantar a sessão, podendo ser aprovada com qualquer
número.
Art. 102. As atas das sessões secretas serão redigidas pelo 2° Secretário, aprovadas antes de levantada a ses&ão, assinadas, pela Me~a. fechadas em invólucros lacrados e rubricados pelos l • e 2° secretários, com a data
da sessão e recolhidas ao Arquivo do S.enado.
Art. 103. Os funcionári'.os da Secretaria encarregados do serviço de
tas as&istirão as ses' ões públicas, desempenhando a& incumbências que lhes
forem cometidas pela Mesa.
Art. 104. Os trabalhos das sessões serão impressos por ordem cronoló·
gica em Anais e Documentos Parlamentares, que serão distribuídos aos senadores.
Título VI

DAS PROPOSIÇõES EM GERAL
CAPÍTULO

DOS PROJETOS, INDICAÇõES, EMENDAS E PARECERES
Art. 105. Consistem as proposições em projetos de lei (matéria da competência do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República
- art. 65 da Const. Fed.); projetos de decreto legislativo (matéria da
competência exclusiva do Congresso Nacional art. 66 da Constituiçãb
Federal); projetos de resolução (matéria da competência privativa do Senado);
requerimentos, indicações, pareceres e emendas.
Parágrafo umco. As propos1çoes dar-se-á na Secretaria numeração
anual correspondente a cada classe que constituam, pela ordem da apreser:•
tação em plenário ou de recebimento da Câmada dos Deputados. Exce•
tuam-se desta regra :
a) as emendas do Senado, que serão numeradas sucessivamente, nos
processos das matérais a que tenham sido oferecidas, em cada turno pela
ordem da apresentação em grupos das de plenário e das de comissão;
b) os substitutivos integrais do Senado, os quais se colocarão sem nú·
mero à frente das emendas da mesma origem (plenário ou comissão), enci~
mados apenas pela palavra Substitutivo.
e) as emendas da Câmara dos Deputados a projeto do Senado, que
serão anexadas ao projeto primitivo e transitarão com o número dêste.
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Art .106.' Os projetos devem ser escritos em têrmos concisos e claros e
divididos em artigos, contendo ementa obrigatôriamente inscrita n'.o alto.
Art. 107. O Senador que quiser oferecer projeto ou indicação fá-lo-á
na hora do expediiente, justificando, sumàriamente por escrito, ou verbalmente.
o seu objeto ou utilidade.
Art. 108. Qualquer propos1çao oferecida será sempre acompanhada da
transcrição, da íntegra ou em resumo, das disposições de lei invocadas em
seu texto.
Art. 109. Os projetos e indicações de iniciativa dos senadores serão
imediatamente lidos, submetid:os a apoiamento e, se apoiados por cinco
ou mais senadores, logo enviados à comissão competente.
Parágrafo único.

Não dependem de apoiamento os projetos:

a) autorizand:o o Govêrno a declarar guerra ou a fazer a paz ;
b) concedendo ou negando passagem ou permanência a fôrças estrangeiras no território nacional;
e) resolvendo definitivamente sôbre tratados e convenções com as nações estrangeiras;
d) declarando em estado de sítio um :ou mais pontos do território
nacional;
e) aprovando ou suspendendo o sítio decretado pelo Presidente da
República na ausência do Poder Legislativo.

Art. 110. Os projetos oferecidos por comissão têm o rito normal das
propo'·.ições apresentadas por qualquer Senador, exceto quanto ao apoiamento
e ao parecer da mel'ma comissão, de que ficam dispensados.
Parágrafo único. Só se c:onsideram projetos de Comissão os que com
essa procedência expressamente forem apresentados.
Art. 111. Qualquer projeto, salvo o de comissão, pode ser retirado pelo
seu primeiro signatário na fase de discussão, com aprovação do Senado.
Parágrafo único. Se houver substitutivo, fica prejudicado pela retirada
do projeto a que foi oferecido.
Art. 112. Não é permitida a apresentação de prop:osição autorizando
despesa ilimitada.
Art. 113. Havendo duas ou mais proposições oriundas do Senado ou da
Câmara dos Deputados, regulando a mesma matéria ou matéria correlata,
a comissão que dos mesmos conhecer poderá apresentar emenda a uma delas,
consubstancipndo o que em outra ou noutras se dispõe, as quais ficarão
prejudicadas. Entretanto essas- proposiçõies na Ordem do Dia da mesma sessão,
qualquer Senador poderá oferecer igual emenda substitutiva.
Parágrafo único. Consideram-se rejeitadas as proposições que ficarem
prejudicadas.
Art. 114. No correr da discussão de qualquer proposição, é lícito ao
Senador e a qualquer comissão oferecer emendas supressivas, substitutivas
aditivas ou modificativas, as quais serão, afinal, votadas nessa ordem, salve
em se tratando de substitutivo integral, que terá precedência. Equivalem
a e.roendas supressivas as que tiveram por fim desdobrar artigos, parágrafos
ou períodos de quaquer proposiçã·o.

·
§ 1• quando se ti:atar da proposição com a discussão encerrada poderão as comissões oferecer. subemendas às emendas submetidas a sua aprecia·
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DOS REQUERIMENTOS
Art. 120. Os requerimentos poderão ser formulados verbalmente :ou por
escrito. No primeiro caso, independem de apoiamento e terão sempre solução
imediata.
Art. 121. Serão verbais e resolvidos pelo Presidente :os requerimentos
que solicitarem :
a)
b)
e)

posse de Senador;
leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do plenário;
retificação da ata;
d) inserção ou declaração de voto em ata ;
e) ·observância de dispositivo regimental ;
f) retirada, pelo autor, de qualquer requerimento verbal ou escrito;
g) preenchimento de vagas nas comissões;
h) inclusão, em ordem do dia, de matéria em condições regimentais de
nela figurar;
i) informações sôbre a ordem dos trabalhos.
Art.

122. Serão escritos, independentes de apoiamente e discussão, e
pelo Presidente, os requerimentos :

d~spachados

a) de uma comissão pedindo a audiência de outra sôbre ualquer assunto;
b) de uma comissão solicitando reunião juntamente com :outra;
e) de uma comissão ou de Senador, pedindo informações oficiais ou a
publicação destas no Diário do Congresso Nacional.

Parágrafo: único. No caso da letra e dês te artigo, sendo indeferido o
pedido, ou não publicado no Diário do Congresso Nacional o respectivo
despacho até 72 horas depois de formulado, poderá o requerente reno•
vá-lo, apr.esentando-o ao plenário.
Art. 123. Serão verbais e independem de discussão, só podendo ser
votados com a presença de 32 senadores, no mínimo os requerimentos ter:
a) dispepsa de interstício ou impressão para inclusão de determinada
matéria na ordem do dia da sessão seguinte;
b) recoqsideração de ato ou decisão da Mesa.
Art. 121. Serão verbais e independem de discussão, sendo votados
com a presença de pelo menos, 16 senadores, os requerimentos solicitando:
a) prorrogação da hora do expediente;
b) prorrogação da sessão;
e) permj.ssão para falar sentado;
d) prorrogação de prazo para apresentação de parecer;
e) não realização de sessão em determinado dia;
f) levaqtamento da se~ são por motivo de pesar.
Parágrafo único. O l.evantamento da sessão por motivo de pesar só se
dará em caso de falecimento de Presidente ou Vice-Presidente da Repú·
blica e de membros do Senado ou da Câmara dos Deputados.
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Art. 125. Os requerimentos de pesar serão escritos, sendo assinados,
pelo menos, por dez senadore~,. ou, no que couber, pela Comissão de Relações Exteriores, e independem de discussão, podendo ser votados com qualquer
número.
Parágrafo único. O requerimento de pesar só será admitido por motivo
de luto nacional, ou p:or falecimento de :
a) pesso;:: que tenha exucido o cargo de Presidente ou de Vice-Presi·
dente d·oi República;
b) ex-m(mbro do Congresso Nacional;
e) pessoa que exerça ou tenha exercido o cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal ou de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral;
d) pesso.i que exerça cu tenha exercido o cargo de Ministro de Estado,
de Governador de Estado ou de Prefeito do Distrito Federal;
e) chefes de Estado ou de Govêrno estrangeiros;
f) personalidades de relêvo na vida politico-administrativa internacional.
Art. 126. Serão escritos, independem de apoiamento e discussão e só
poderão ser votados com a presença de, pelo menos 32 senadores os requ~
rimentos de :

a) licença do Senador;
b) remessa a determinada comissão de papéis despachados a outra:

e)
pos de
d)
e)
f)
g)

discussão e votação de matérias por título",, capítulos, seções, gruartigos ou de emendas;
votação por partes;
audiência de uma comissão sôbre determinada matéria;
adiamento de discussão ou de votação;
encerramento de discussão;
h) votação por determinado processo;
i) preferência ou inversão de matéria da :ordem do dia;
j) urgência (sempre subscrit·os por oito senadores no mínimo, ou por uma
comissão);
k) retirada de projeto, indicação ou emenda pelo autor;
l) destaque de emenda oferecida a qualquer projeto para constituir pro•
jeto em separado;
m) destaque de dispositivo de qualquer matéria para efeito de votação.
Art. 127. Serão escritos, apoiados por cinco senadores e sujeitos à dis·
cus· ~o. só podendo ser votados com a presença de 32 senadores, no mínimo,
os requerimentos sôbre :
a) comparecimento de Ministros de Estado ao Senado para prestar
informações;
b) inserção nos Anais de documentos ou publicações;
e) inclusão em ordem do dia de matéria que não tenha tido parecer
no prazo regimental;
d) constituição de comissões especiais ou mistas;
e) representação do Senado por comissões externas;
f) sessões extraordinárias, especiais ou secretas;
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Parágrafo único. ( *) Os requerimentos acima mencionados, ainda que
lidos na hora do expediente, serão submetidos ao plenário no final da Ordem
do Dia, observando o disposto no artigo seguinte.
Art. 128. ( *) Quando algum Senador solicitar a palavra, para dis~
cussão ou encaminhamento de votação, sôbre requerimento enquadrado no
artigo precedente, salvo os previstos nas letras e e j, ficará a matéria para a
Ordem do Dia da sessão seguinte, ou da em curso, se fôr a última do período
legislativo.
Art. 129. Os requerimentos escritos embora sujeitos à discussão, poderão ser fundamentados verbalmente.
Art. 130. Não serão admitidos requerimentos de votos de aplauso, regozijo, louvor, congratulações ou semelhantes, salvo em virtude de atos públicos
ou de acontecimentos uns e outros de alta significação nacional ou internacional, mediante parecer, respectivamente, da Comissão de Constituição e
Justiça ou da Comissão de Relações Exteriores.
§ 1~ f:sse parecer deve ser oferecido nas 24 horas posteriores à apresentação do requerimento por forma a entrar a matéria na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
§ 2° Fica dispensado o parecer se subscrito o requerimento pela maioria da Comissão a quem competir opinar, caso em que a matéria será incluída
na Ordem do Dia da sessão imediata.
§ 3. 0 Aplica-se aos requerimentos dessa natureza o dispo•,to no art. 126.
Art. 131. . A nenhum Senador será permitido fazer seu o requerimento
de outro, depois de retirado. Querendo reproduzir a matéria, usará da inicia·
tiva que lhe compete.

Título VII

DOS TRABALHOS DE PLENÁRIO
CAPÍTULO

DAS DISCUSSÕES E VOTAÇõES
Art. 132. Terão duas discussão os projetos de lei iniciados no Senado
e apenas uma os projetos de decreto legislativo, os projetos de lei oriundos
da Câmara dos Deputados, os projetos de resolução do Senado, as indicações,
as emendas, os pareceres, as r.edações finais, os vetos do Prefeito do Distrito
Federal e :os requerimentos a que se refere o art. 127.
Art. 133. Nos casos em que couber o pronunciamento da Comissão
de Constituição e Justiça, a proposição virá ao plenário com o respectivo
parecer sempre que a conclusão fôr pela inconstitucionalidade e sõmente depois dessa votaç.ão poderá r,er distribuida a outras comissões.
§ 1° Reconpecida por voto do plenário a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da proposiçã.o, não mais poderá ser argüida.
§ 2° A discussão a que se refere êste artigo é parte integrante da
primeira, nas méjtérias de dois turnos e da discussão única nas dependentes
de um só turno.
(*)

Resolu1;ão n° 12, de 1954.
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§ 3° Nesta parte da discussão só serão admitidas as emendas que tiverem ·por fim escoimar o projeto do vicio de inconstitucionalidade, não sendo.
votadas as emendas de plenário antes de irem à Comissão para que esta
profira novo parecer.
§ 4° Quando o parecer ou qualquer emenda supressiva ou substitutiva,
tiver p.or fundamento a inconstitucionalidade e fôr aprovada em plenário,
será feita menção dessa circunstância no oficio que encaminhar à Câmara.
dos Deputados o autógrafo.

Art. 134. Os autógrafos das proposições, bem como os documentos a.
elas relativos, ficarã.o sôbre a mesa durante a discussão cabendo ao fundo·
nário responsável pelo serviço de atas recebê-los e restitui-los à Secretaria.
Art. 135. Ao iniciar··Se o debate de uma matéria qualquer Senador po·
derá solicitar a palavra pela ordem uma vez, para, no prazo improrrogáveF.
de dez minutos, propor o método a ser seguido na discussão.
Art. 136.
inscrição.

A palavra será dada pela ordem em que fõr pedida, salvO.

Parágrafo umco. Pedindo a palavra dois ou mais senadores simultâneamente, para falar sôbre a mesma proposição, compete ao Presidente regular a precedência .
Art. 137. A primeira discussão será em globo com as emendas ofere•
cidas. Encerrada a discussão, havendo emendas, voltará a matéria à Comis·
~ão competente para emitir parecer sôbre elas, podendo realizar-se a votação
a partir do dia seguinte ao em que tenha sido distribuído :o avulso com o.
mesmo parecer. Não havendo emendas, a votação será imediata
1°
exceto :
a)
trário;

A votação será artigo por artigo e precederá a das emendas,.

se o Senado, a requerimento de qualquer Senador, resolver o con~

b) se as emendas forem substitutivas integrais ou emendas supressivas.
de artigos.

Art. 138. Aprovado sem emenda em primeira discussão o projeto ficará
sôbre a mesa para ser incluído em Ordem do D:a após decorridas 48 horas.
Parágrafo único.
Quando emendado, será com as emendas remetido,
à Comissão competente, a fim de que as incorpore ao seu texto. Assim redigido de acôrdo com o vencido, o projeto será presente à Mesa, que o mandará imprimir e incluirá em ordem do dia, em segunda discussão, 24 horas.
depois de distribuído o avulso respectivo.
Art. 139. A segunda discu· são versará sôbrc todo o projeto com as
emendas aprovadas e sôbre as oferecidas nesse turno.
§ 1° As emendas rejeitadas na primeira discussão só poderão ser renovadas na segunda quando subscritas por oito senadores e quando não houver
sido a rejeição motivada por inconstitucionalidade.
§ 2° As emendas oferecidas em segunda discussão sõmente serão admi.,.
tidas quando vierem assinadas por uma comissão ou por seis ou mai<; senadores, ou tiverem apoiamente da têrça parte dos senadores presentes.

§ 3° Encerrada a discussão do projeto e das emendas, serão estas remetidas à Comissão respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer.

§ 4° Lido e publicado o parecer com as emendas e distribuído em avuh
so11, entrará a matéria na Ordem do Dia da sessão seguinte.

--- 246 '§ 5• As emendas serão votadas conjuntamente, a começar pelas de parecer favorável e depois as de parecer contrário, saivo, em qualquer caso,
requerimento de destaque .

§ 6.º Os f,ubstitutivos integrais serão votados isoladamente e· com preceàência às outras emendas.
§ 7° Depois de votadas as emendas será ·o projeto votado em globo,
·com as alterações feitas.
§ 8• Quando o projeto tiver parecer contrário, havendo emendas, a
·votação começará pelo projeto e a rejeição dêste prejudicará aquelas.
§ 9• Quando o parecer concluir por que uma emenda constitua projeto
em separado o plenário votará, preliminarmente, êsse ponto para, no caso de
indeferimento, votar quanto ao mérito a emenda.
Art. 140. As emendas apresentadas no plenário, em qualquer discussão,
serão numeradas na ordem dos artigos do projeto a que se reportam, guar·
.dada, ainda, nessa classificação a seqüência determinada pela natureza de
cada emenda, nos têrmos do artigo 114.

§ 1• As emendas oriundas de comissões, depois de feita a classificação
a que se refere êste artigo, serão numeradas em seguida às de plenário,
com observância do mesmo critério, acrescentando-se a cada uma a letra C
-e ficando tõdas subordinadas no respectivo avulso a epígrafe indicativa da
comissão autora.

§ 2• A subemenda figurará ao pé das emendas de cada comissão, sob o
titulo Subemenda e a indicação, em subtítulo, da emenda a que corresponder.
·Quando à mesma emenda forem apresentadas várias subemendas, terão estas
numeração ordinal, ao pé da respectiva emenda.
Art. 141. Na discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa da
·Câmara dos !Deputados serão observadas as normas estabelecidas para os
projetos de lei de iniciativa d.o Senado em segundo turno, podendo a matéria
ser incluída em Ordem do Dia a partir do dia seguinte ao da distribuição do
avulso com o parecer,
Art. 142. As emendas da Câmara dos Deputados a projetos do Senado,
incluídas em Ordem do Dia, 24 horas depois da distribuição do avulso, com
'º parecer da Comissão competente, não são susceptíveis de alteração e
.serão discutidas e votadas em globo, salvo requerimento de destaque para a
votação de uma ou de grupos.
Parágrafo único. As emendas aprovadas serão remetidas à Comissão de
Redação para organizar o texto definitivo do projeto.
Art. 143. Os projetos que disponham sôbre matéria de competência
do Congresso Nacional, bem como ·os de resolução do Senado e as indicações, terão o rito dos projetos de lei em segundo turno,
Art. 144. Tratando-se de projetos divididos em títulos, capítulo e seções .
.que envolvam matérias diversas, o Presidente proporá e o Senado deliberará, o processo a seguir na discussão e votação.
0

,

Art. 145. Os substitutivos apresentados, em segunda discussão, a pro·
jeto do Senado ou em discussão única, a projeto da Câmara dos Deputados,
.serão votados, artigo por artigo, podendo ser feita a votação em globo se
·O plenário assim o decidir, em virtude de requerimento.

§ 1" Serrfpre que uma comissão tenha apresentado substitutivo, e êste
haja sido aprovado em plenário, haverá com o interstício de 48 horas discussão
suplementar, durante a qual poderão ser oferecidas novas emendas.
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§ 2° Com as emendas, segirá o substitutivo à comissão ou comissões
competentes, para parecer, que não poderá concluir p:or novo substitutivo.
§ 3° Não havendo emendas, será o substitutivo, independentemente de
votação, encaminhado à redação final nos têrmos regimentais.

Art. 146. As emendas à proposição da Câmara dos Deputados que
tenham sido aprovadas não lhe serão incorporadas.
Art. 147. Nos projetos de lei orgânica, fixação das fôrças armadas,
orçamentos, códigos, reforma de códigos, reforma do Regimento e reforma
constitucional, a redação do vencido para segunda discussão e a redação
final são privativas da comissão que estudou a matéria.

§ 1. 0 Apresentada e lida a redação final ficará sôbre a mesa para ser
submetida à discussão e votação depois de publicada no Diário do Congresso
Nacional, ou imediatamente, se fõr di',pensada essa publicação.
§ 2° Nessa discussão poderão ser apresentadas emendas de redação
desde que não alterem nenhuma das disposições.
§ 3° Ao discutir-se a redação, cada Senador poderá falar uma só vez,
durante dez minutos.
§ 4° As emendas de redação independem de parecer e serão votadas
imediatamente, salvo requerimento da respectiva comissão para oferecer pa·
recer.
§ 5° Quando, após a aprovação de qualquer redação final de projeto, se
verificar inexatidão material, lapso ou êrro manifesto do texto, a Mesa
procederá à respectiva correção da qual dará conhecimento ao plenário,
fazendo a devida comunicação à Câmara dos Deputados 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 a decisão ao plenário.

§ 6° Quando a inexatidão, lapso ou êrro manifesto d.o texto se verificar
no autógrafo de proposição enviada pela Câmara dos Deputados, a Mesa
o devolverá à mesma Câmara, para correção, do que dará comunicação ao
plenário.
Art. 148. Terminado com a votação do texto definitivo o pronuncia·
mento do Senado sõbre qualquer pr.oposição, será ela encaminhada, em autó·
grafo, à sanção ou à promulgação e, quando fôr o caso, à Câmara dos
Deputados.
§ 1°

Os autógrafos serão assinados pelo Presidente e por d.ois secretários.

§ 2° Os autógrafos de emendas do Senado a projetos da Câmara serão
apenas do texto definitivo dessas emendas.
§ 3°
vados no
autêntica
grafo, à

Os autógrafos procedentes da Câmara dos Deputados ficarão arquiSenado. Se os projetos receberem emendas no Senado, uma cópia
do projeto originário será encaminhada com ·o respectivo autó·
Câmara dos Deputados.

Art. 149. Na discussão das matérias sujeitas a um turno único. cada
Senador poderá falar apenas uma vez, pelo espaço de uma hora, sendo
facultado ao respectivo relator falar duas vêzes, até o máximo de duas
horas.
Art. 150. Na mesma discussão dos projetos incluídos no Senado, cada
Senador poderá falar até duas vêzes, contanto que a soma total do tempo
não exceda de duas horas, send:o facultado ao autor da proposição e ao
respectivo relator falar até três horas. de uma ou de duas vêzes.
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Art. 151. Não havendo oradores ou findos os debates o Presidente
declarará encerrada a discussão, passando-se imediatamente à votação, se
houver número legal.
Parágrafo único. Na sessão seguinte, a ordem do dia começará pela
votação das matérias de discussão encerrada, salvo alguma em caráter de
urgência, nos têrmos do art. 156.
Art. 152. E' permitido a qualquer Senador requerer o encerramento da
discussão da matéria em debate nos seguintes casos :

a) na discussão preliminar sôbre constitucionalidade e na primeira discussão, quando já tiverem falado, pelo menos, três senadores, filiados a partidos diferentes.
b) na discussão única, na discussão suplementar e na segunda discussão,
desde que o assunto tenha sido debatido em duas sesões;

na discussão das redações finais.

e)

Art. 153. Iniciada a discussão de qualquer matéria, não será interrompida para tratar-se de outra, salvo questão de ordem nela suscitada ou adiamento para audiência de comissão, e sempre que se tratar das matérias compreendidas nas letras a, b, d e e do art. 109.
Art. 154. As prop:osições com discussão encerrada e não resolvidas
na sessão legislativa passarão para a seguinte, continuando nos têrmos em
que se acharem, e sujeitas aos tramites regimentais ainda não percorridos.
CAPÍTULO II

DO ADIAMENTO DA DISCUSSÃO OU DA VOTAÇÃO
Art. 155. A discussão ou votação poderá ser adiada, mediante requerimento, para <JS seguintes tns:
a)

audiêncir de uma ou mais comissões;

b)

discussão ou votação em dia determinado ou por prazo fixo;

e)

preenchimento de formalidade essencial;

d)

diligência considerada imprescindível ao esclarecimento da matéria.

§ 19

O requerimento de adiamento para qualquer dos fins das letras a
e b será apreser.,ttado e votado como preliminar, ao se anunciar a matéria,
e não poderá s~r nenovado no mesmo turno, quanto aos fins da letra b,
ainda que por autor diferente.
O requerimento de adiamento para os fins das letras c e d poderá
ser apresentado e votado em qualquer fase da discussão. Tratando-se,
porém, de adiam:ento da votação, para os mesmos fins, o requerimento deve
ser apre' .entado e· votado c<Jmo preliminar ao se anunciar a votação da matéria.

§ 2. 0

§ 3 9 Não havendo número para a votação do requerimento de adiamento,
ficará o mesmo prejudicado.
§ 49 Independentemente de requerimento, a Mesa poderá retirar matéria da Ordem tlo Dia, para os fins indicados no art. 27, letra k.
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CAPÍTULO III

DA

URG~NCIA

Art. 156. A urgência dispensa interstícios e formalidades regimentais,
salvo parecer das comissões, quorum de votação e têrmo normal das sessões.
§ 1° ( *) O requerimento de urgência, ainda que lido na hora do expediente, será submetido ao plenário no final da Ordem do Dia da mesma
sessão, salvo se algum Senador solicitar a palavra, caso em que passará a
figurar no 'inicio da Ordem do D:a da sessão ordinária imediata, sem prejuízo
das matérias em fase de votação.
§ 2• Quando, porém, se tratar de proposição atinente a assunto de ordem
pública ou de calamidade pública, a urgência será imediatamente submetida
à aprovação do plenário que, deferindo-a, passará a deliberar sôbre a matéria, mesmo interrompendo qualquer oração, discussão ou votação, em qualquer fase dos trabalhos.
§ 3 9 Nos demais casos a matéria para que se concedeu urgência figurará ao início da Ordem do Dia da segunda sessão ordinária a seguir, sem
prejuízo da matéria já em urgência.
§ 4° Se o plenário entender que se trata de assunto que ficaria prejudicado se não fôsse resolvido imediatamente, a discussão e votação, da
matéria serão no final da Ordem do Dia da mesma sessão em que a urgência
foi concedida.

5
Nas hipóteses do parágrafos 2• e 4° os pareceres das comissões
serão verbais e proferidos imediatamento, ressalvado, no caso do parágrafo 4°, aos presidentes das comissões ·ou relatores designados, o direito
de pedirem prazo, que correrá em conjunto, não podendo exceder de dua~. horas.
§ 6.• Na hipótese do § 3.º, as Comissões emitirão pareceres no prazo
de vinte e quatro horas, independentemente de publicação, podendo, todavia, oferecê-los verbalmente, por motivo justificado.

§ 7• Na discussão e votação de emendas apresentadas a projetos em
regime de urgência serão observadas as normas acima estabelecidas.
§ 8• Não serão considerados na mesma sessão mais de dois requerimentos de urgência, salvo os mencionados no parágrafo 2°.

§ 8° No encaminhamento da votação de urgência só poderão falar,
pelo prazo máximo de dez minutos, um dos signatários do requerimento e um
representante de cada partido, não sendo concedida a palavra a qualquer
outro Senador.
§ 10. O regime de urgência, exceto em se tratando de assuntos de ordem
pública ou de calamidade pública, não prejudica a realização de diligência
ao prazo max1mo de 48 horas que o Senado, a requerimento de qualquer
de seus membros, considere essencial à elucidação da matéria em debate.
( *)

Resolução n• 12, de 1954.
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Art. 162. ( *) A votação por escrutínio - secreto se praticará por meio·
de esferas, lançando cada Senador, na urna, uma esfera branca, se fõr·
o voto favorável ou preta, se contrário.

§ 1° ( *) A Mesa providenciará a fim de que, antes de iniciada a vo-tação, sejam fornecidas aos senadores as esferas necessárias, garantido osigilo do voto.
§ 2º ( *) A que fõr utilizada para exprimir o voto será lanÇado em uma.
urna e a que nã.o fõr usada, em outra, que servirá para conferir o resultado·
da votação.
§ 39

Feita a apuração, o Presidente proclamará o resultado e fará.
comunicações a quem de direito.
Art. 163. Nenhum Senador presente poderá escusar-se de votar, salvo os
assuntos em que tenha interêsse individual.
as

( •)

nece~sárias

Art. 164.
de senadores .

A votação não se interrompe senão por falta de número legal

Art. 165. Dando-se empate numa votação, será ela repetida na sessão'
seguinte; se o empate se reproduzir, o Presidente desempatará.

Título VIII

DOS ORÇAMENTOS
Art. 166. Recebida da Câmara dos Deputados a proposição. orçando ·a:
Receita e fixando a D.espe· a-Geral da República, será imediatamente enviada
à Comissão de Finanças, providenciando-se a publicação e a distribuição dos.
respectivos avulsos.
Art. 167. Na sessão em que forem distribuídos os avulsos, o Presi•·
dente, após a leitura do expediente, anunciará que a proposição receberá
emendas dos senadores perante a Mesa durante as três ssesões seguintes.
Parágrafo único. ( * *) Findo ·o prazo estabelecido, as emendas sempre·
justificadas por escrito, serão numeradas na ordem de apresentação, publi·
cadas e remetidas à Comissão de Finanças, que emitirá simultâneamente pa•
recer sôbre elas, sôbre as que lhe tenham sido apresentadas diretamente·
por qualquer Senador e sõbre a proposição, ofer.ecendo, por sua vez, as emen•
das que julgar necessárias.
Art. 168. A discussão e a votação da proposição no plenário serão·
feitas por partes. Para êsse fim destacar-se-ão as disp·osições relativas à:'
Receita e a Despesa a cada Ministério, ao Congresso Nacional, à Presidên-·
eia da República e órgãos subordinados e ao Poder Judiciário, como se fõssem·
projetos distintos.
§ 1.º A numeração das emendas a êsse projeto será feita separadamente,
correspondendo aos respectivos anexos, de modo a poderem êles subir ao pie·
nário também em separado.
§ 2º ( *) No curso do mês de novembro, a Mesa, independentementede requerimento de plenário, poderá incluir em Ordem do Dia qualquer anexo
do Orçamento, com prioridade sôbre matéria já em discussão ou votação•
iniciada, ainda que em regime de urgência.
( *)

(**)

Resolução n 9 15. de 1953.
Resolução n 9 18, de 1953.
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§ 3° ( **} Sendo a propos1çao, no todo ou em parte, recebida após o
·dia 31 de outubro, o prazo de que trata êste artigo, para apresentação de
·emendas perante a Mesa, independerá da distribuição de avulsos, desde que
o texto esteja publicado no Diário do Congresso Nacional.
Art. 169. As emendas do Senado ao projeto d.e orçamento serão discutidas na mesma oca'oião que êste, porém votadas antes, em dois grupos.
·obedecendo à classificação dos pareceres favoráveis ou contrários, salvo destaque concedido pelo Senado, a requerimento de qualquer Senador para votação isolada. No grupo das emendas com parecer favorável incluem-se as da
Comissão de Finanças e as que tenham sido por ela aceitas com modificações.
Parágrafo único. Será votada separadamente a emenda que tenha subemenda da Comissão, votando-se em primeiro lugar a subemenda e, bem assim,
a que tenha parecer mandando constituir projeto em separado.
Art. 170. Não é permitido apresentar aos projetos de leis ânuas emendas
.com caráter de proposições principais e que devam seguir os trâmites de
projeto de lei.
Parágrafo único. A recusa, pela Mesa, de emenda infringente dêste artigo
<leverá ser publicada, podendo o seu autor recorrer para o plenário.

Título IX

DA TOMADA DE CONTAS
Art. 1'71. Será precedida de parecer das com1ssoes de Constituição e
Justiça e de Finanças a deliberação do Senado sôbre tomada de contas do
Presidente ~a República '(art. 66, VIII, da Const. Fed.).
Art. 11'2. Chegando à Me'a o projeto de decreto legislativo que aprova
as contas cio Presidente "da República será lido e mandado publicar. Esta
publicação constará do projeto de decreto legislativo, da mensagem e da
exposição qe motivos do Ministro da Fazenda, que lhe deram origem e do
parecer do Tribunal de Contas.

§ l.º Distribuídos os avulsos, ficará o projeto em pauta, durant.e três
.see.sões, para receber emendas.
§ 2.• Findo êsse prazo, serão as emendas publicadas e remetidas a
Comissão ~e Finanças com o respectivo processo, do qual t'!mbém devem
constar o Balanço Geral das Contas da União e documentos que o instruirem.
organizada pela Contadoria Central da República. A Comhsão emitirá parecer
no prazo lljáximo de 30 dias.
§ 3.º ç:umpridas essas formalidades regimentais, inclusive leitura e publicação do p<:,1recer da Comissão de Finanças, serão os avulsos redistribuídos aos
.senadores, 1Jara, 48 horas depois·, ,f~r incluído o projeto na Ordem do Dia.
Não havendo parecer escrito, se.rá o mesmo proferido verbalmente, salvo se
requerida prorrogação do prazo até, no máximo, 30 dias.

( * *)

Resolução n• 28, de 1954.
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DOS VETOS DO PREFEITO DO DISTRITO FEDERAL
Art. 173. Compete ao Senado o julgamento cb veto do Prefeito do
Distrito Federal a projetos da Câmara dos Vereadores, nos têrmos do artigo
14 da Lei Orgânica (Lei n. 0 217, de 15 de janeiro de 1948) •
Art. 174.
de ordem.
-0

Recebido o veto no Senado, serâ a êle atribuído um número

Par:tgrafo umco. Se recebidos no mesmo expediente dois ou mais vetos,
número de ordem ferá dado pela precedência, em data, do veto.

Art. 175. Lido no expediente da sessão será o veto imediatamente encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
§ 1.• A designação do relator na Comissão obedecerá a escala, por ordem
alfabética, dos seus membros efetivos, inclusive o Presidente.

§ 2.º Na hipóte• e de exercicio temporário na Comissão o substituto
ocupará, na escala o lugar do substituido, independente da ordem alfabética.
§ 3.º Sendo total o veto, o parecer concluirá pela aprovação ou rejeição
em globo. Sendo parcial, poderá concluir por essa forma ou distintamente,
em relação a cada disposição que houver sido vetada, do projeto.
Art. 176. A votação em plenário será feita mediante escrutínio secreto,
proclamando-se o resultado pela maioria dos senadores pre~entes.
§ 1.• Os senadores que aprovarem o veto usarão da cédula «sim»,
os que o rej,eitarem da cédula «não».
§ 2.º Na hipótese de veto parcial nos têrmos do § 3. 0 , parte final, a
votação será feita de duas vêzes, sendo uma quanto ao grupo de disposições
vetadas com parecer favorável ao veto, e outra quanto ao grupo de disposi.ções cujo veto obteve parecer contrário, ressalvados, em ambos os casos, os
.destaques.

Art. 177. Con· iderar-se-á
de trinta d'as, contados do seu
início dos trabalhos legislativos,
das sessõe~.. (art. 14, § 6.• da

aprovado o veto que não fôr votado dentro
recebimento pela Secretaria do Senado, ou do
quando se houver feito a remessa no intervalo
Lei Orgânica).

§ l.º Na contagem do prazo, exclui-se o dia da entrada do veto e in·
clui-se o dia do término, salvo ~ e êste fõr dom:ogo ou feriado ou !!lêle não
funcionar, reg:mentalmente, o Senado.
§ 2.º

O prazo é ininterrupto e sómente se suspende por:

a) superveniência das férias parlamentares compreendidas nesta~. o dia
.da instalação do Congresso Nacional e o tempo do seu funcionamento extra.ordinário, quando convocado para fim especial;
b) fôrça maior ou caso fortuito que impeça o Senado de reunir-se, não
se compreendendo entre êsses motivos a falta de «quorum» ou deliberação
unilateral do próprio S.enado.

Art. 178. Rejeitado o veto a Mesa do Senado fará imediata comunicação à Mesa da Câmara dos Vereadores, para o efeito da promulgação.
Art. 179. Os casos omissos neste Capítulo serão supridos pelas disposições regimentais de caráter geral.
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DA REFORMA CONSTITUCIONAL
Art. 180. Considerar-se-á proposta ao Senado .emenda à Constituição se apresentada quando não vigente o estado de sítio pela quarta parte,
no mínimo, dos seus membros ou por mais de metade das assembléias legisla·
tivas dos Estados no decur~ o de dois anos.
Parágrafo único. Não será objeto de delib.eração emenda tendente a
abolir a Federação ou a República.
Art. 181. Recebida a proposta de emenda, será lida na hora do expediente e mandada publicar como Projeto de Reforma Constitucional no Diário do Congresso Nacional e em avulsos para serem distribuídos entre os
senadores ficando sôbre a mefa durante dez dias úteis para receber emendas.
Parágrafo único. Não serão admitidas emendas que não tenham rela·
ção direta e imediata com a proposição inicial.
Art. 182. Nas 48 horas seguintes à leitura determinada no artigo pre·
cedente será eleita uma Comissão de Reforma Constitucional de 16 mem•
bros, sob o critério do art. 39 dêste Regimento.
§ 1.° Findo o prazo estabelecido no pre•ente artigo serão lidas e man·
dadas publicar as emendas oferecidas ao proj,eto perante a Mesa, sendo tôda
a matéria enviada à Comissão Especial para emitir parecer, dentro do prazo
máximo de trinta dias.
§ 2.° Cinco dias depois de publicado o parecer no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, com o projeto e as emenda~,. será a matéria incluída

em Ordem do

pia.

Art. 183. A primeira discussão será em globo, procedendo-se, porém, à
votação das emendas por artigos e, a ~.eguir, do projeto artigo por artigo.
Parágrafo ,único. Aprovado o projeto nesse turno com as emendas vol·
tará à Comissão que, em 48 horas, apresentará a redação do v.encido.
Art. 184. Pre· ente à Mesa e publirnda no D;ário do Congresso Na·
cional e em avulso a redação a que se refere o parágrafo único do artigo
anterior, juntament.e com o projeto in'.cial e as emendas aprovadas, abrir-se-á

durante cinco dias a segunda d'.scussão, abrangendo o projeto e as novas
emendas oferecidas em plenário no decurso dêsse prazo.

§ 1. 0 Antes de f.ubmetidas à discussão, serão as novas emendas lidas
ao pienário.
§ 2. 9 Hav,~ndo emendas o projeto será novamente enviado à Comissão
Especial, a fim de, sôbre elas, se pronunciar dentro de dez dias.

§ 3.0 Esgotado êsse prazo, com ou sem parecer e publicado e distribuí·
do em avulso o parecer, se houver, a votação será realizada, na quinta se·são
ordinária a seguir.
§ 4. 0 Votqr-se-ão em primeiro lugar as emendas, por grupos das que
ti\'Crem parecer favorável e das que tiverem parecer contrário, salvo os des·
taques requeridos e excetuadas as emendas com f·ubemendas da Comissão
Especial, as quais serão sempre votadas separadamente. A votação do pro·
jeto será cm globo, com as alterações resultantes das emendas aceita~ ..

-

255 -

§ 5.' Aprovada qualquer emenda será o projeto remetido à Comissão
Especial para elaborar a redação final, que será submetida a discussão depois
de publicada.

Art. 185. Nas discu· sões, cada Senador tem dir.eito a falar durante
duas horas, em uma ou mais vêzcs. As questões de ordem só poderão ser
propostas dentro dêsse mesmo prazo total.
§ 1.º Ao relator, ou ao membro da Comissão Especial que o rnbstituir
é liciro replicar, no mesmo prazo, a cada Senador.

§ 2.º Tôdas as discussões poderão ser encerradas mediante requeri~
mento as.sinado por um quarto do número total dos senadores e aprovado por
dois terço·, pelo menos cios presentes, desde que jã se tenham efetuado em
duas sessões anteriores.
§ 3.' O interstíc:o entre a votação e qualquer ato inicial da discussão
subseqüente do Projeto de Reforma da Constituição será de 48 horas.

Art. 186. Para encam;nhamento de votação só será permitida palavra
unF-1 vez a cada Senador por 15 minutos.
Art. 187. Todos os prazos e interstício são improrrogáveis, mas podem
ser reduzidos, a requerimento c\e qualquer Senador, aprovado pelo Senado
inclusive os que já tiverem sido iniciados.
Art. 188. Em tudo quanto não contrariem estas disposições e'peciais
regularão a tramit<ição da matéria as disposições do Regimento atinentes aos
projetos de lei.
Art. 189. Aprovado o projeto por maior:a absoluta ou dois terços dos
membros do Senado, será remetido a Câmara cios Deputad~ com a comuni~
cação do «quorum» da votação em ambos os turnos.
§ 1.° Se a aprovação tiv.er sido por maioria absoluta o projeto terá na
sessão legislativa ordinária seguinte a mesma tramitação prescrita nos artigos
anteriores qualquer que tenha sido o «quorum» con titucional da votação na
Câmara dos Deputados. O mesmo acontecerá se a aprovação do Senado tiver
sido por dois terços e a da Câmara por maioria absoluta.

§ 2.º S.e aceito por uma e não aceito por outra das Câmaras do Congresso Nacional, considerar-se-á rejeitado o projeto.
§ 3. 0 Recebendo emenda da Câmara dos Deputados projeto iniciado
no Senado, êste ró poderá aprová-la por maioria absoluta ou dois terços
dos seus membros, depois de par,ecer da Comissão Especial.

Art. 190. Qualquer emenda oferecida a um Projeto de Reforma Constitucional deve ser subscrita pela quarta parte, no mínimo, dos membros do
Senado.
Art. 191. (*) Para a votação do Projeto de R.eforma Constitucional é
necessário o quorum de 2/3 (dois terço·.) da totalidade dos senadores, devendo
a mesma realizar-se por processo nominal.
Parágrafo único. ( *) Encerrada a discussão, se o projeto não lograr
votação também nas duas sessões imediatas por falta d.e quorum, pas'ará o
mesmo a figurar na Ordem do Dia como a última das matérias em votação,
sem prejuízo do disposto na letra i do art. 126.
Art. 192. Aprovada a reforma pelas duas Casas do Congresro Nacional, nos têrmos dos parágrafos 2.° e 3.º do art. 217 da Constituição Federal,
(*)

Resolução n.' 29, de 1954.
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será promulgada pelas respectivas mesas dentro de 48 hora9, publicada com a
as·-inatura dos seus membros e anexada, com o respectivo número de ordem,
ao texto da Constituição.
Art. 193. A Casa do Congresso Nacional em que a votação da emenda
houver sido ultimada fará disso comunicação à outra, assentando, com ela, o
ato da promulgação. de cujo local e hora dará prévia publicidade no Diário
do Congresso Nacional.

Título XII

DO COMPARECIMENTO DOS MINISTROS DE ESTADO
Art. 194. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pelo Senado,
para comparecer perante êste ou qualquer das suas comi sões, será feita por
ofício do Primeiro Secretário, acompanhando de cópia do requerimento das
informações pretendidas. Nesse mesmo oficio, solicitar-se-á ao Ministro designe,
dentro do prazo determinado e nas horas de sessão, o momento em que
deverá compar.ecer.
Art. 195. O Senado de ·.ignará dia .e hora para serem ouvidos os ministros de Estado que o solicitarem.
0

Art. 196. O M'.nistro de Estado que comparecer perante o Senado,
para o fim de prestar esclarecimentos ou solicitar providências, terá assento
no recinto, na primeira bancada da direta.
Art. 197. Se o tempo ord'.nário da sessão não bastar para a conclusão
das informações, o Senado prorrogará a ressão, ou designará outro dia para
novo compare<;imento do Ministro.
Art. 198. O M'.nistro não será interrompido, por aparte ou pedido de
esclarecimento, no curso da sua exposição, abrindo-se, ao têrmo desta, a
fase de interpelações por qualquer Senador mas sempre dentro do assunto que
houver determi:,nado o comparecimento.
Art. 199. Se o Ministro convocado não comparecer sem cau a justificada no dia e hora designados, na forma do artigo 153, o Presidente do Senado providenciará no sentido de ser imed:atamente instaurado processo
por crime de responsabilidade.
0

Título XIII

DO SENADO COMO óRGÃO JUDICIÁRIO
Art. 200. O Senado é tribunal de julgamento nos crimes de responsabilidade do Presid.ente da República e dos ministros de Estado, e tribunal, simultâneamente, de pronúncia e julgamento, nos crime9 de responsabilidade dos
mini9tros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República.

§ 1. º Em ambos os casos, funcionará sob a presidência do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, ou do seu subftituto legal, se fõr aquêle o
denunciado.
§ 2.• A declaração de procedência da acusação só poderá ser proferida
pela maioria absoluta do Senado e a sentença condenatória, pelo voto nominal
de doi9 terços dos seus membros .
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Art. 201. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República
e dos mini tros de Estado, logo recebido da Câmara dos Deputados o decreto
de acusação, com o respectivo processo, será eleita uma comissão especial de
dezesseis membos, representadas, pelo critério proporcional, tõdas as bancadas partidárias, para, no prazo r1e 48 horas, oferecer o !:belo acu' atório.
§ l.º Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal o Presidente do Senado r.emeterá o processo em original, com a comunicação do dia designado
para o julgamento.

§ 2.º Ao acusado, o Primeiro Secretário enviará cópia autenticada de
todas as peças do processo, inclusive o libelo, intimando-o do dia em que
deverá comparecer ao Senado, para o julgamento.
§ 3.º Estando o acusado ausente do D:strito Federal, a >ua intimação será
,f,olicitada pela Mesa do Senado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se encontrar
§ 4.• Proceder-se--á nos demais trâmites do julgamento, até final, p.ela forma prescrita na lei reguladora da espécie, devendo a deliberação do Senado
coust<ir de sentença que será lavrada nos autos do processo, pelo Presidente do
Supremo Tribunal Federal, assinada pelos senadores que funcionarem como
ju1zes, transcrita na ata da ses ão, e, dentro desta, publicada no Diário Oficial
e no Diário do Congresso Nacional.

Art. 202. Nos crimes de re'ponsabilidade dos ministros do Supremo
Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, a denúnci'" será rec.ebida
pela Mesa do Senado e lida no expediente da sessão seguinte, sendo despachada, após, a uma comissão especial de dezesseis membros, eleita para opinar
sobr.e a matéria, e em que fe representarão, pelo critério proporcional, tôda.s
as bancadas partidárias.
§ l.º Em todos os trâmites de acusação e julgamento serão observa•
das as normas prescritas na lei reguladora da espécie.
§ 2.º De acordo com a decisão do Senado o Presidente do Supremo
Tribunal Federal lavrará, nos auto'º• a sent.ença, que será assinada por êle
e pelos senadores que tiverem tomado parte no julgamento e transcrita na ata.

Art. 203. No processo de crime de responsabilidade servirá de escri•
vão um funcionário da Secretaria do Senado.

Título XIV
DA ECONOMIA INTERNA DO SENADO E SUA POLICIA
i

Art. 204. A Mesa fará manter a ordem e o respeito indispensáveis ri~
edifício do Senado e suas dependências e exercerá a atribuição de distribuir e focalizar o serviço da Secretaria, empregando para êsse fim os meios
facultados no respectivo Regulamento.
Art. 205. O policiamento do edifício do Senado e de suas dependências
comp.ete, privativamente, à Comissão Diretora, sob a direção do seu Presidente, sem a intervenção de qualquer outro Poder.
Parágrafo único. Far-se-á o policiamento, ordinàriamente, com eleda guarda civil requisitados, e, se necessário por outros elementos da

mento~
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fôrça pública e agentes da polícia comum, requisitados e postos à disposição
da Mesa.
Art. 206. E' permitido a qualquer pessoa, vestida decentemente, as~is
tir às sessões, do lugar que lhe fôr reservado, desde que se encontre desarmado e se conserve em silêncio.
Art. 207. Se no edifício do Senado ou em suas dependências alguém
perturbar a ordem, o Pre· idente mandará pô-lo em custódia, se desatendida
a advertência que se fizer ao mesmo. Feitas as averiguações necessárias, mandará soltá-lo ou entregá-lo à autoridade competente, com oficio do Primeiro
SecrPtário, participando a ocorrência.
Art. 208. Ao Ministro da Fazenda serão enviadas as fôlhas do subsídio dos senadores e as dos vencimentos dos funcionários da Secretaria, a
fim de serem pagas pelo Tesouro Nacional, no edifício do Senado.
Art. 209. O Diretor-Geral da Secretaria, sob a fiscalização da Comissão Diretora, servirá de tesoureiro das importâncias que forem votadas na
lei do orçamento ou em créditos especiais ou extraordinários, para a~ despesas ordinárias e eventuais da Casa. Recolherá as quantias que receber do Tesouro Nacional ao cofre da Secretaria, da Caixa Econômica Federal ou do
Banco de Brasii, a juízo da Comissão Diretora.
Art. 210. O Diretor-Geral da Secretaria apresentará, mensalmente, ao
Vice-Presidente do Senado, e, trime·.tralmente, à Comissão Diretora, para
seu e;.ame e aprovação, o balancete da receita e despesa, especificando o saldo
em caixa.
Parágrafo único. No comêço de cada ano, a Comissão Diretora requisitará ao Ministro da Fazenda os saldos das verbas do Senado, do ano anterior, que ficaram no Tesouro, a fim de dar-lhes aplicação em obras de conrervação e am?liação do edifício do mesmo, de acôrdo com as necessidades.

Título XV
DA SECRETARIA
Art. 211 . Haverá, na Secretaria, um livro em que o Senador inscreverá, do próprio punho, seu nome parlamentar, idade, estado civil, e outras
declarações que deva ou qu,e julgue conveniente fazer, inclusive a constante do
§ l.º do artigo 39.
Parágrafo único. Com base nessas declarações, o Primeiro Secretário lhe
expedirá a carteira de identidade.
Art. 212. Os serviços do Se:iado serão ex.ecutados pela sua Secretaria
e reger-se-ão por um regulamento e pecial, que fica considerado parte integrante dêste Regimento.
Parágrafo único. A Comissão Diretora não poderá requisitar funcionários de qualquer repartição ou serviço público, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 205.
Art. 213. As modificações no quadro do pessoal da Secretaria ou da
Portaria, inclusive alterações nos respectivos vencimento~ ou concessão de
vantagens especiais, devem provir sempre de proposta da Comissão Diretora.
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Art. 221. A Mesa fará imprimir e distribuir, no princpio de cada sessão
legislativa, uma Sinopse de tôda& as proposições que e· tejam em curso ou
tenham sido r.esolvidas pelo Senado na sessão anterior.
Parágrafo único. Até o dia 10 de cada mês, durante a sessão legislativa,
será publicada uma resenha indicando a~ matérias enviadas, no mês anterior;
à &anção e à Câmara dos Deputados.
Art. 222. Os trabalhos do Senado - projetos, pareceres, emendas, estudos, relatórios, sugestões, debates - serão elas .jficados segundo o assunto
a que &e referirem e publicados em Anais e Documentos Parlamentares.
Art. 223. Nas sessões públicas do Senado
terão ingresso no recinto.

~ó

os deputados federais

Art. 224. O Senador, uma vez empossado, receberá, diàriamente, em
sua residência, o Diádo do Congresso Nacional e o Diário Oficial.
Art. 225. ~ste Regimento entrará em vigor na data da sua publicação,
salvo os preceitos relativo'' a composição das comissões, os quais vigorarão
para a seguinte sessão legislativa ordinária.
Senado Federal, 17 de janeiro d.e 1955. - Alexandre Marcondes Filho,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência. - Alfredo Neves, l.º Secretário. - Vespasiano Neves, 2.• Secr.etário. - Carlos Lindemberg, 3.0 Secretário. - Ezechias da Rocha, 4.º Secretário. - Prisco dos Santas, l.º Suplente. - Costa Pereira, 2.' Suplente.
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Título XVI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 214. O Regimento Interno só poderá ser modificado ou reformado
por meio de projeto de resolução oferecido por qualquer Senador, pela Comissão Diretora, ou por comissão e· p.ecial nomeada em virtude de deliberação do Senado e da qual deverá fazer parte um membro da Com'.ssão Diretora.
§ t.• Em qualquer caso, o projeto, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sôbre a mesa durante três sessões, a fim de receber emendas, indo
depois dêsse prazo, para o efeito de parecer, à comissão especial qu.e o elaborou, ou a Comissão Diretora, se fõr o projeto dle sua iniciativa ou de algum
Senador.
§ 2.º O parecer mencionado no parágrafo precedente será emitido dentro de dez dias, quando o projeto seja de simples modificações, e de vinte
dias quando se trate de reforma.
§ 3. 0 A discussão do projeto e das emendas pelo Senado será em globo,
votando-se em prim.eiro lugar ª' emendas, uma por uma e depois o projeto
por titulos, capítulos ou seções, se os contiver, conforme delibere o plenário,
por consulta do Presidente ou a requerimento de algum Senador.

Art. 215. A Mesa fará ao fim da leg'slatura consolidação das modificações que tenham sido feitas no Regimento, mandando tirar dêste nova edição,
durante o interregno das se~ sões.
Art. 216. As dúvidas sôbre a interpretação do Regimento Interno, na
sua prática, constituirão questões de ordem que poderão ser suscitadas em
qualquer fase da sessão.
§ 1.• As , questõe>. de ordem, serão decididas pelo Presidente, com
recurso para o plenário, a requerimento de qualquer Senador. O Presid.ente
poderá entretaqto, independente de requerimento submeter ao plenário a
decisão.
§ 2. 0 As decisões sôbre que dispõe êste artigo consideram-se como simpl.es preccdente51 e só adquirem fôrça obrigatória quando incorporadas ao Regimento.

Art. 217. Nenhum Senador poderá falar pela ordem por mais de dez
minutos, nem mais de uma vez, sôbre cada assunto ou questão.
Art. 218. As pet' ções, memoriais, representações ou outros documentos
dirigidos ao Senado deverão fer entregues ao Diretor-Geral da Secretaria e
serão, segundo a sua natureza, remetido·, às comissões competentes ou arqui·
vados, depois de lidos, em sumário, no expediente da sessão.
Parágrafo único. Não serão recebidas petições e representações sem
data .e assinatura ou em têrmos de· respeitosos. As assinaturas serão reconhecidas, quando a :,Mesa considerar necessário.
Art. 219. Quando uma comissão julgar que qualquer dos documentos
a que se refere o artigo anterior não deve ter andamento mandará arquivá-lo,
podendo ser reaberto o seu exame se o Senado assim o deliberar, a requeri·
mento de qualqµer de seu~. membros.
Art. 220. A irradiação ou gravação de discursos proferidos no Senado
dependerá de r.,equerimehto de um quinto de seus membros.

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA

Nós, os representantes do povo brasile:ro, 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
Título 1
DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL
CAPÍTULO l

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.0 Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime repr.esenta1ivo, a Federação e a República.
~odo

poder emana do povo e em seu nome será exercido.

§ 1.º

A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os

§ 2.º

O Distrito Federal é a capital da União.

Territórios.

Art. 2.• Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para .'e anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante
voto das respectivas assembléias legislativas, plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional.
Art. 3. 0 Os Territórios poderão, mediante lei e ·pecial, constituir-se em
Estados, subdividir-se em novos ·Territórios ou volver a participar dos Estados
<le que tenham sido desmembrados.
0

Art. 4.º O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se malograr o
recurso ao arbitramento ou aos meio' pacíficos de solução do conflito, regulados
por órgãos internacional de segurança, de que participe; e em caso nenhum se
•empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em
.aliança com outro Estado.
Art. 5.•

Compete à União:

I - 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 e· tado de sitio;
IV - organizar as fôrças armadas, a segurança das fronteiras e a defesa
externa;
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V - permitir que fôrças estrang.eiras transitem pelo território nacionaJ
ou, pr.r 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 policiai
marítima, aér.ea e de fronteiras;
VIII -

cunhar e emít'r moeda e in' tituir bancos de emissão;

IX - fiscalizar as operações de estabelecimentos de crédito, de
lização e de seguro;
X XI -

capita~·

estabeleeêr o plano nacional de viação;
manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, os;
serviços de telégrafos, de radiocomunicação, de rad'odifusão, de t.elefones
interestaduais e internacionai·, de navegação aérea e de vias férreas que
liguem portos marítimos a fronteiras nacionais ou transponham os limites.
de um Estado;
XIII - organizar d.efesa permanente contra
endem'as rurais e das inundações;
XIV XV -

011

efeitos da sêca, das·

conceder ani' tia;
legislar sôbre:

a) direito civil,
do trabalho;

comercial, penal, processual. eleitoral, aeronáutico e-

b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social;de def,esa e proteção da saúde; e de regime penitenciário;
e)

produç~o

e consumo;

diretrizes e bas.es da educação nacional;
e) registrqs públicos e juntas comerciais;
f) organi::ação, in• trução, justiça e garantias das polícias militares e·
condições gerai~ da sua utilização pelo Govêrno Federal, nos casos de mobilização ou de guerra;
g) desapropriação;
h) requisições civis e militares em tempo de guerra;
i) regime dos portos e da navegação de cabotagem;
j) tráfego interestadual;
Vc) comércio exterior e interestadual; instituições de crédito, câmbio etransferência de valor.es para fora do pai~;
l) 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) emigra<;ão e imigração;
p) condições de capacidade para o exercício das profis:ões técnicocientíficas e liberais;
q) uso dos símbolos nacionais;
r) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional.
d)
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Art. 12. Compete ao Presidente da República tornar efetiva a inter-.
venção e, sendo necessário, nomear o Interventor.
Art. 13. Nos casos do art. 7.•, n.º VII, obs~rvado o cài• posto no artigo
8.º, parágrafo único, o Congresso Nacional se l'mitará a suspender a execução·
do ato argüido de inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o res··
tabelecimento da normalidade no Estado.
Art. 14. Cessados o~·. motivos qu.e houverem determinado ,a intervenção,.
tornarão ao exercício cios seus cargos as autoridades estaduais afastadas em.
conseqüência dela.
Art. 15.
I
II

Compete à União decretar impostos sõbre:

importação de mercadorias de procedência estrangeira;
con.·umo de mercadorias;

III
produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim importação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos,
de qualquer origem ou natureza, estendendo-se êsse regime, no que fõr aplicável,.
aos minerais do país e à energia elétrica;
IV

renda e proventos de qualquer natureza;

V

tran' f,erência de fundos para o exterior;

VI - negócios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lel
federal.
§ 1." São isentos do impõsto de consumo os artigos que a lei classificar
como o mín'.mo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento
médico das pes' oas de r,estrita capacidade econômica.
§ 2.9 A tributação de que trata o n.º III terá a forma de impõsto único,
que incidirá sôbre cada espécie càe produto. Da renda resultante, sessenta
por cento no mínimo serão entregues aos Estados, ao Distrito F.ederal e ao9·
Municípios, proporcionalmente à sua 'uperfície, população, consumo e produção, nos termos 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 agentes dos Estados e dos Município>;
mas não poderá fazê-lo em lim'tcs superiores aos que fixar para as suas
própri"'s obrigaçêíes e para os proventos dos seus próprios agentes.
§ 4.º A ~nião estregará aos Municípios, excluídos os das capitais,
dez por cento do total que arrecadar do impôsto de que trata o n.9 IV, f.eita a
distribuição em partes iguais e aplicando-se, pelo menos, metade da importância
em beneficios de ordem rural.
§ 5. 0 Não se compre.endem nas dispo· ições do n.º VI os atos juridicos
ou os seus instrumentos, quando forem partes a União, os Estados ou os
Municípios, ou quando incluídos na competência tributária estabeledda nos
arts . 19 e 29.
§ 6.9 Na iminência ou no caso de guerra externa, é facultado à União
decretar impo' to:s extraordinários, que não serão partilhados na . forma do
art. 21 e qu,e deverão suprimir-se gradualmente, dentro em cinco anos, contados da data da 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 União é vedado decretar tributos que não sejam uniformes.
em todo o território nacional, ou que importem distinção ou pr.eferência para.
êote ou aquêle pôrto, em detrimento de outro de qualquer Estado.
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Art. 18. Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que
adotar, observados os princípios .estabelecidos nesta Constituição.
·

§ 1.º Aos Estados se reservam todos o< poderes que, implícita ou explicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição.
§ 2. 0 Os Estados proverão às necessidades do seu govêrno e da má,
administração, cabenclo à União prestar-lhes socorro, em caso de calamidade,
tii
pública.
§ 3.' Mediante acôrdo com a União, os Estados poderão encarregar·
funcionários federais da execução de leis e fervíços estaduais ou de atos e
decisões das suas autoridades; e, r.eciprocamente, a União, poderá, em matéria
da sua competência, cometer a funcionários estaduais encargos análogos, provendo às, necessárias despesas.

Art. 19.

Compete aos Estados decr,etar impostos sõbre:

I -

propriedade territorial, exceto a urbana;

II -

transmissão de propriedade causa mortis;

III - transmissão de propriedade imobiliária inter vivos e sua incorporação ao capital de oocie.dades;
IV - vendas e comignaçõ.es efetuadas por comerciantes e produtores,
inclusive industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produtor,
conforme o definir a lei estadual;
V - exportação de mercadorias 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 jm.tiça
e os negócios de sua economia.

§ l.º O impôsto territorial não incidirá sõbre sítios de área não excedente .a vinte hectares, quando os cultive, só ou com sua familia, o proprietároi que não posoua outro imóvel.
§ 2.º Os impostos sôbre transmissão de bens corpóreos (ns. II e III) cabem ao Estado em cujo território êstes se achem situados.

§ 3. • O impôs to sôbre tran' missão causa mortis de bens incorpóreos,
inclusive títulos e créditos, pertence, ainda quando a sucessão se tenha aberto
no estrangeiro, ao Estado em cujo território os valores da herança forem ·
liquidados ou transferidos aos herdeiros.

§ 4.º Os fr tados não poderão tributar títulos da divida pública emitidos
por outras pessoas jurídicas de direito público interno, em limite superior ao
estab.elecido para as suas próprias obrigações.
§ 5.º O impôsto sôbre vendas e consignações será uniforme, sem distinção de procedência ou destino.
§ 6: Em casos excepcionais, o Senado Federal poderá autorizar o
aumento, por determinado tempo, do impôsto d.e exportação até o máximo
de dez por cento ad valorem.

Art. 20. Quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a do impôsto
de exportação, exceder, em 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 impôsto federal
excluirá o estadual idêntico. Os Estados farão a arrecadação de tais impostos
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e, à medida qu.e ela se efetuar, entregarão vinte por cento do produto à
União e quarenta por cento aos Municipios onde se tiver realizado a cobrança.
Art. 22. A administração financeira. especialmente a execução do orçamento, será fiscalizada na União pelo Congresso Nacional, com o auxílio
do 'I'ribunal de Contas, e nos Estados e Municípios pela forma que fôr
estabelecida na> Constituições estaduais.
Parágrafo único.
nos arts. 73 a 75.

Na elaboração orçamentária se obedecerá o disposto

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 doi>. anos consecutivos, a sua dívida fundada.

Art. 24.

E' permitida ao Estado a criação de órgão de assistência técnica

aos Municípios.
Art. 25. A organização administrativa e 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 legi'lativas.
§ 1.° Far-se-á a nomeação depo!s que o Senado Federal houver dado
assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República.

§ 2. 0

q

Prefeito será demissível ad nutum.

§ 3.• Os desembargadores do Tribunal de Justiça terão vencimentos
não inferion.~s à mais alta remuneração dos magistrado°' de igual categoria
nos Estados ,

§ 4. 0 Jl~o Distrito Federal cabem os mesmos impostos atribuídos por esta
Const:tuição aos Estados e ao~ Municípios.

Art. 27. E' vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios ~stabelecer limitações ao tráfego de qualquer natureza por meio
de tributos jnterestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de taxas,
inclu ive pefiágio, dest'nadas exclusivamente à indenização das despesas de
construção, conservação e melhoramento de estradas.
Art. 2&.
I -

A autonomia dos Municípios será assegurada:

pela eleição do Prefeito e dos vereadores;

II - pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar interêsse e, esp.ecialmente:
a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à
aplicação da> saus rendas;
b) à organização dos serviços públicos locais.
§ l .º Poderão ser nomeados pelos governadores dos Estados ou dos
Territórios os prefeitos das capitais, bem como os do' Municipios onde
houver estâncias hidrominerai~ naturais, quando beneficiadas pelo Estado ou
pela União.

( *)

Resolução nº 15. de 1953.
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§ 2.• Serão nomeados pelos governadores dos Estados ou dos Territórios
os prefe'.tos dos Municipios que a lei federal, mediante parecer do Conselho
de Segurança Nacional. declarar bases ou portos militares de excepcional
importânc:a para a defesa externa do pais.
Art. 29. Além da renda que lhes é atribuida por fôrça do~ §§ 2.º e 4. 0
do art. 15, e dos impostos que, no todo ou em parte, lhes forem transferidos
pelo Estado, pertencem aos Municípios os impostos:
II
III
IV V -

predial e territorial urbano;
de licença;
de indústr:as e profissões;
sôbre diver~ões públicas;
sôbre atos de sua economia ou assuntos de sua competência.

Art. 30. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios cobrar:
I - contribuição de melhoria, quando se verificar valorização do imóvel, em conseqüência de obras públicas;
II - taxas;
III - quai~·quer outras rendas que possam provir do exercício de suas
atribuições e da utilização de seus bens e s.erviços;
Parágrafo único. A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em
limites superiores à despesa real'zada, nem ao acréscimo de valor que da obra
decorrer, para o imóvel beneficiado.
Art. 31.

oé vedado:

Â União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

I - criar dü·tinções entre brasileiros ou preferências em favor de uns
contra outros Estados ou Municípios;
II - estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou embaraçar-lhes
-o ex.ercício;
III - ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou
igreja, sem prejuízo da colaboração reciproca em prol do ínterêsse coletivo;
IV - recusar fé aos documentos públicos;
V -

lançar impôsto sôbre:

a) bene, rendas e serviços uns dos outros, sem pre1u1zo 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 assi tência social, desde qu.e as suas rendas
sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos f'ns;
e) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos
.e livros.

Parágrafo umco. Os f erviços públicos concedidos não gozam de isenção
tributária, salvo quando estabelec'da pelo poder competente ou quando a
União· a instituir, em lei especial, relativamente aos próprios serviços, tendo
..em vista o interêsse comum.
Art. 32. Os Estados, o Distrito Fec'leral e os Munícíp'.os não poderão
estabelecer d:ferença tributária, em razão da procedência, entre ben• de qualquer natureza.
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Art. 33. É defeso aos Estados e aos M\unicípios contrair ,empré~timo
externo sem prévia autor;zação do Senado Federal.
Art. 34.

Incluem-se entre os bens da União:

I - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio
ou que banhem mais de um E tado, sirvam de limite com outros países ou
se estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres
nas zonas limitrofes com outros países;
II - a porção de terras devolutas indi• pensáveis à defesa das fronteiras,
às fortificações, construções militares e estradas de ferro.
Art. 35. Incluem-se entre os bens do Estado os lagos e rios em terrenos do seu domínio e os que têm na· cente e foz no território estadual.
Art. 36. São Poder,es da União o Legislativo, o Executivo e o
ciário, independentes e harmônicos entre si.

Judi-

§ !.• 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 atribuiçõe· .
CAPÍTULO 11

DO PODER LEGISLATIVO

Seção 1 -

Disposições preliminares

Art. 3i. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. que
se compô·? da Câmara dos Deputados e do Senado Fed.eral.
Art. 38 .1 A eleição para deputados e senadores far-se-á
em todo o país.
Paráor•1fo único.
cional:
si:r
II

1 imultâneamente

São condições de .elegibilidade para o Congresso Na-

bra~:ileiro

(art. 129, ns. I e II);

estar no exercício dos direitos políticos;

III
ser maioz- de vinte e um anos para a Câmara dos Deputados e
de tr:nta e cinco para o Senado Federal.
Art. 39.

O Congre so Nacional reunir-se-á na Capital da República, a

15 de março de -:ada ano, e funcionará até 15 de dezembro.

Parágrafp único. O Congresso Nacional só poderá ser convocado extraorclinàriamente pelo Presidente da República ou por iniciativa do têrço de uma
das Câm<.ras.
A;·t. 40. A cada uma das câmaras compete dispor, em regime interno,
sôbre sua organ:zação, polícia, criação e provimento de cargos.
Parágrafo único. Na constituição das comissões, as egurar-se-á, tanto
quanto possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que
participem d21 respectiva câmara.
Art. 41. A Câmara dos Deputaóos e o Senado Federal, sob a direção
da mesa dêst(', reunir-se-ão em iessão conjunta para:

1-

inaugurar a sessão legislativa:

II -
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elaborar o regimento comum;

III -- receber o compromisso do Presidente e o do Vice-Presidente da
República:
IV -- ddiber<>r sôbre o veto.
Art. 42. Em cada uma das câmaras, salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberaçõe serão tomadas por maioria de votos, presentes a
mniorh dos seus membros.
0

Art. 43. O veto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos nos
arts. 45, § 2.", 63, n.º 1, 66, n.9 VIII, 70; § 3. 9 ; 211 e 213.
Art. 44. Os deputados e os .' enadores são invioláveis no exercício do
mandato, por suas opiniões, palavras e votos.
Art. 45. D.esde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura
si>guinte, os membro.s do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo
em füigrante de crime inafiançável, nem proce~sados criminalmente, sem prévia
licença de sua câmara.
§ 1.' No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos den!ro de quorenta e oito horas, à Câmara respectiva, para que resolva
sôbre a prisã0 e autorize, ou não, a formação da culpa.

§ 2.'' A câmai;i interessada deliberará sempre pelo voto da maioria dos
seus membros.

Art. 46. Os deputado:" e senadores, quer civis, quer militares, não poderão ser !ncorporados às fôrças armadas senão em tempo de guerra e mediante
licença de sua câmara, ficando .então sujeitos à legislação militar.
Art. 47. Os deputados e senadores vencerão anualment:.e subsídio igual
e terâo igual ajuda de custo.
§ l.º O sub,,d1c. será dividido em duas partes; uma fixa, que se pagará
no decurso do ano, e outra variável; correspondente ao comparecimento.
§ 2.9 A ajuda de custo e o subsídio serão fixados no fim de cada
legislatura.

Art. 48.
I -

Os deputados e senadores não poderão:

desde a expedição 1.b diploma:

a) celd:rar ccr:trato com pessoa jurídica d.e direito público, entidade
a11t,írq1.i1ca 01 sc'c.icdade de economia mista, salvo quando o contrato obedecer
a nonna"· iinifo•mes.:
é) aceitz1r nem exercer comissão ou emprêgo remunerado de pessoa jurídica de dirdto J.úblico, entidade autárquica, sociedade de economia mista ou
emprêsa concessionána de serviço público;

II ···-- drsde a posse:
a)

ser proprirtário ou diretor de emprêsa que goze de favor decorrente

de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função
remunerada:
b)

ocun;ir cargo público do qual possa

c)

exercer outro mandato legislativo, seja federal, estadual ou municipal;

clj

patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público.

~

er demitido ad natum;
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§ 1. º A infração do disposto neste artigo, ou a falta, s.em licença, às
sessõ.:s, por mais de: sei" meses consecutivos, importa perda do mandato,
declarada pela câmara a que pertença o Deputado ou Senador mediante
provocc1ção d2 qualquer dos seus membros ou representação documentada
de partido político ou do Procurador-Geral da República.

§ 2." Perderá, igualmente, o mandato o Deputado ou Senador cujo procedimento sei.1 reputado, pelo voto de dois têrços dos membros de sua câmara.
incompatível com o decôro parlamentar.

Art. 49. E permitido ao Deputado ou Senador, com prévia licença da sua
câmara, c!esempenhar missão diplomática de caráter transitório, ou participar,
no estr<mgeiro, de congressos, conferências e missões culturais.
Art. 50. Enquanto durar o mandato, o funcionário público ficará afastado d.:i exercício do cargo, contanào-s.e-Ihe tempo de serviço apenas para
promoção po!· 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 estabelecer o regimento interno, ou de vaga de Deputado ou Senador, será convocado o respectivo suplente.
Parágrafo único. Não havendo suplentes para preencher a vaga o pre,idente da câmara interessada comunicará o fato ao Tribunal Superior Eleitoral
para providenciar a eleição, salvo se faltarem menos de nove meses para o
têrm.:i do p.eríodo. O Deputado ou Senador eleito para a vaga exercerá o
o mandato pelo tempo restante.
Art. 53. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal criarao comissões
de inquérito sôbre fato determinado, sempre que o requerer um têrÇ'O dos
seus membros.
Parágrafo 'flllico. Na organização dessas comissões observará o critério
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 Ot\I outra câmara os convocar para, pessoalmente, prestar Informações acêrca qe assunto previamente determinado.
Parágrafo \Único. A falta do comparecimento, sem justificação, importa
crime de respo~.-;abilidade.
Art. 55. .1\. 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 esclarecimentos ou solicitar providências legislativas.

Seção li -

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 legislatura durará quatro anos.

Art. 58. O número de deputados será fixado por lei, em proporção que
não exceda um para cada cento e cinqüenta mil habitantes até vinte deputados,
e, além dêsse limite, uma para cada duzentos e cinqüenta mil habitantes.
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§ 1.º Cada Território terá um Deputado, e será de sete deputados o
número mínimo por Estado e pelo Distrito Federal.
§ 2• 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, mediante designação de comissão especial, quando não forem apresentadas ao
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa.

Seção Ili -

Do Senado Federal

Art. 60. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e
do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
~

1• Cada Estado, e bem assim o Distrito Federal, elegerá três senadores.
2. 0 O mandato de Senador será de oito anos.

§ 3• A representação de cada Estado e a do Distrito Federal renovarse-ão de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e por dois têrços.
§ 4.' Substituirá o Senador, ou suceder-lhe-á nos têrmos óo art. 52, o
suplente com êle eleito.

Art. 61. O Vice-Pre idente da República exercerá as funções de Presi..
dente do Senado Federal, onde terá voto de qualidade .
. .Art. 62.

Compete privativamente ao

s~nado

federal :

I - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e
os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conex·os com os daquele;
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o
Procurador-Geral da República, nos crimes de responsabilidade.
§ ! ." Nos casos dêste artigo, funcionará como Presidente do Senado o
do Supremo Tribunal Federal.
§ .2" O Senado Federal só proferirá sentença condenatória pelo voto
de dois têrços dos seus membros.
§ 3° 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.
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Art. 65. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República:
1 - votar o orçamento;
II - votar os tributos próprios da União e regular a arrecadação e a
distribuição das suas rendas;
III - dispor sôbre a divida 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
forçado;
VII - transferir temporàriamente 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.

S da competência exclusiva do Congresso Nacional:

1 - 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 estrangeiras transitem pelo território nacional, ou por motivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamente;
IV - aprovar ou suspender a intervenção federal. quando decretada pelo
Presidente da l~epública;
V - conceder anistia;
VI - aprpvar as resoluções das assembléias legislativas estaduais sôbre
incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados;
VII - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem do pais;
VIII - julgar as contas do Presidente da República;
IX - fi:,rnr a ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional, bem
como o subsidio dêstes e os do Presidente e do Vice-Presidente da República;
X - mudar temporàriamente a sua sede.

Seção V -

Das leis

Art. 67 A iniciativa das leis, ressalvados os casos de comptência
exclusiva, cabe ao Presidente da República e a qualquer membto ou comissão
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

§ 1° 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 financejra.
§ 2° Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados, do Senado
e dos tribunais federais, no que concerne aos respectivos serviços administrativos, compete exclusivamente ao Presidente da República a iniciativa das leis
qne criem empregos em serviços existentes, aumentem vencimentos ou modifiquem, no dcrnr~o de cacb lcgislaturu, a lei de fixação das fôrças armadas.
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§ 3° 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
{)utra, que, aprovando-o, o enviará à sanção ou à promulgação ( arts. 70 .e 71).
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 modificação, aprovando-a ou não.
Parágrafo único.

à sanção.

Nos têrmos da votação final, será o pr·ojeto enviado

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 .

§ 19 Se o Presidente da República julgar o projeto, n·o todo ou em
parte, inconstitucional ou contrário aos interêsses naci'onais, vetá-lo-á, total ou
parcialmente, dentro de dez dias úteis, contados daquele em que o receber,
e comunlcará no mesmo prazo, ao Presidente do Senado Federal, os motivos
do veto. Se a sanção fõr negada quando estiver finda a sessão legislativa,
{) Presidente da República publicará o veto.
§ 2. 0 Decorrido o decênio, o f ilêncio do Presidente da República importará sanção.
§ 3.° Comunicado o veto ao Pr.esidente do Senado Federal, êste convocará as duas câmaras para, em sessão c·onjunta, dêle conhecerem, consi•
àeraudo-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° Se a lei não fõr promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente
da República, nos casos dos §§ 2° e 3°, o Presidente do Senado a promulgará;
e, Si~ L'St~ não o fizer em igual prazo, fa-lo-á o Vice-President,e do Senado.
Art. 71. Nos casos do art. 66, considerar-se-á com 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 absoli.tta
dos membros de qualquer das câmaras.

Seção VI -

Do orçamento

Art. 73. O orçamento será uno, incorporando-se à receita, obrigatõriamente, tôdas as rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se discriminada·
mente na despesa as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços pú•
blicos.

§ 1° A lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa para os serviços anteriormente criados. Não
se incluem nessa proibição :
I - a autorização para abertura de créditos suplementares e operações
de crédito por antecipação da receita;
II -

a aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficit.

§ 2° O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes : uma fixa,
qu~ não poderá ser alterada s.enão em virtude de lei anterior; outra variável,
que obedecerá a rigorosa especialização.
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Art. 74. Se o orçamento não t:ver sido enviado à sanção até 30 de
novembro, prorrogar-se-á para o exercício seguintes o que estiver em vigor.
Art. 75. São vedados o estôrno de verbas, a concessão de créditos
ilimitados e a abertura, sem autorização legislativa, de crédito e· pecial.
Parágrafo umco. A abertura de crédito extraordinário só será admitida
por necessidade urgente ou imprevista, em caso de guerra, comoção intestina
ou calamidade pública.
Art. 76. O Tr:bunal de Cont:1s t?m a sua sede na Capital da República
e jurisdição em todo o território nacional.

§ 1°0s Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Presiàente cb República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. e
terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas e vencimentos dos juízes
do Tribunal Federal de Recursos.
§ 2° O Tribunal de Contas exercerá, no que lhe diz respeito, as atribuições
constantes do art. 97, e terá quadro próprio para o seu pessoal.
Art. 77.

Compete ao Tribunal de Contas :

I - acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas em
lei a execução do orçamento;
II - julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos e as dos administradores das entidades autárquicas;
III - julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas
e pensões.
§ 1.º Os contratos que, por qualquer modo, interessarem à receita ou à
despesa só se reputarão perfeitos depois de registrado". pelo Tribunal de Contas.
A recusa do registro suspenderá a execução do contrato até que se pronuncie
o Congresso !'i'acional.
·
§ 2° Será sujeito a registro no Tribunal de Contas, prev10 ou posterior,
conforme a lei o estabelecer, qm1lquer ato de administração pública de que
resulte obrigaç.,ão de pagamento pelo Tesouro Nacional ou por conta dêste.
§ 3° Em qualquer caso, a recusa do registro por falta de saldo no
crédito ou por imputação a crédito impróprio terá caráter proibitivo. Quando
a recusa tiver outro fundamento, a despesa poderá efetuar-se após despacho
do Presidente da República, registro sob reserva do Tribunal de Contas e
recurso ex-officio para o Congresso Nacional.
§ 4° O Tribunal de Contas dará parecer prévio, no prazo de sessenta
dias, sôbre as contas que o Presidente da República deverá prestar anualmente
ao Congresso Nacional. Se elas não lhe forem enviadas no prazo da lei,
comunicará o :,fato ao Congresso Nacional para os fins de direito, apresentando-lhe, num e noutro caso, minucioso relatório do exercício financeiro encerrado.
CAPÍTULO III

DO PODER EXECUTIVO

Seção l Art. 78.

Do Presidente e do Vice-Presidente da República

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.
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§ 1° Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice-Presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência
o Presid?nte da Câmara dos Deputados, o Vice-Presidente do Senado Federar
e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ 2° 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-Presidenteda República:
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. 83. O Prsiàentc e o Vice-Presidente da República tomarão posse
cargo por cinco anos.
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República tcm~;râo posse
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
R2pública, observar as su<i !els, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe
a união, a integridade e a independência».
Art. 84. Se, decorridos trinta dias da data fixada para a posse, e
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 Repúbl!ca não poderão
ausentar-se do país sem permissão do Congresso Nacional, sob pena de perda
do cargo.
Art. 86. No último <ino da legislatura anterior à eleição para Presidente
e Vice-Presidente da República, serão fixados os seus subsídios pelo Congresso.
Nacional.

Seção II Art. 87.

Das atribuições do Presidente da República

Compete privativamente ao Presidente da República :

I - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos
e regulamentos para sua fiel execução;
II III -

vetar, nos têrmos do art. 70, § 1°, os projetos de lei;
nomear e demitir os Ministros de Estado;

IV - nomear e demitir o Prefeito do Distrito Federal (art. 26, §§ J9e 2°) e os membros do Conselho Nacional de Economia (art. 205, § 1°);
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V - prover, na forma da le; e com as ressalvas estatuídas por esta
Constituição, os cargos públicos fer!erais;
VI - manter relações com Estados estrangeiros;
VII - celebrar tratados e convenções internacionais ad referendum do
Congresso Nacional;
VIII - declarar guerra, de1•ois de autorizado pelo Congresso Nacionai
-0u sem essa autorização no caso t!e agressão estrangeira, quando verificada
no intervalo das sessões legislativas;
IX Nacional;

fazer a paz, com autorização e ad referendum do Congresso

X - permitir, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, ou sem
essa autorização no intervalo das se5sões legislativas, que fõrças 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 ;, intervenção federal nos têrmos dos arti·gos 7° a 14;
XV - autorizar brasileiros a aceitarem pensão, emprêgo ou comissão
.de govêrno estrangeiro.
XVI - enviar à Câmara dos Deputados, dentro dos primeiros dois
meses da sessão legislativa, a propm:ta de orçamento;
XVII - i:restar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta
dias após a abertura da sessão legi'latíva, as contas relativas ao exercício
anterior;
XVIII - remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasiao da abertura da sessão legislativa, dando conta da situação do país e solicitando as
providências qu:e julgar necessárias;
XIX - conceder indulto e comutar penas, com audiência dos órgãos
insutuídos em ki.
Seção Ili -

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
acusaçã.o, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal
nos crimes comuns, ou perilntp o Scn<1do Federal nos de responsabilidade.
Parágrafo único. Declamei a a procedência da acusação, ficará o Presi.clente da República suspenso das su;:is funções.
Art. 89. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República 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 do:;
poderes constitu,cionais dos Estados;
III -

o exercício dos direito3 P'.Jliticos, individuais e sociais;

IV -
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a segurança interna do pais;

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.

Parágrafo único. Ésses crimes serão definidos em lei especial, que esta·
belecerá as normas de processo e julgamento.
Seção IV -

Art.
Estado.

90.

Dos Ministros de Estado .

O Presidente da República é auxiliado pelos Ministros de

Parágrafo umco. São condições essenciais para a investidura no cargo
de Ministro de Estado :
I II
III -

ser brasileiro (art. 129, ns. I e II);
estar no exercício dos direitos políticos;
ser maior de vinte e cinco anos.

Art. 91. Além das atribuições que a lei fixar, compete aos Ministros
de Estado:
1 - referendar os atos assinados pelo Presidente da República;
II - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos;
III - apresentar ao Presidente da República relatório dos serviços de
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 praticados 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 JUDICIARIO
Seção l -

Art. 94.
I II III -

Disposições Preliminares

O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos :

Supremo Tribunal Federal;
Tribunal Federal de Recursos;
Juízes e tribunais militares;

IV V -
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Juízes e tribunais eleitorais;
Juízes e tribunais do trabalho.

Art. 95. Salvo as restrições expressas nesta Constituição
gozarão das garantias seguintes :

,.os juízes

I - vitaliciedi!de, não podendo perder o cargo senão por sentença
judiciária;
·
II - inamovibilidade, salvo qmindo ocorrer motivo de interêsse público
reconhecido pelo voto de do's terços C•Js membros ef.etivos do tribunal superior
competente;
III - irredutibilidade dos vencimentos, que, todavia, ficarão sujeitos aos
impostos gerais.

§ 1° A aposentadoria ser{1 compulsória '1C1S setenta anos de idade ou
por invalidez comprovada, e faculti!tiva após trinta anos de serviço público,
contados na forma da lei.

§ 2° A aposentadoriu, em qualquer dêsses casos, será decretada com
vencimentos integrais.

§ 3° A vitilliciedade não se estenderá obrigatôriamente aos juízes com
atribuições limitadas ao preparo d.eis processos e a substituição de juízes julga•
dores, salvo após dez ilnos de continuo exercício no cargo.
Art. 96.

É vedi!do ao juiz :

I - exercer, ainda que em disponibilidude, qualquer outra função pública,
salvo o magistéri.o 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 poltico-partidária.

Art. 97.
I -

Compete aos tribunais :

eleger seus presidentes e demais órgãos de direção;

II - elaborar seus regimentos internos e organizar os serviços auxiliares,
provendo-lhes os cargos na forma da lei; e bem assim propor ao Poder Legis·
lativo competente a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos
vencimentos;
III - conceder licença e férias, nos têrmos da lei, aos se,us 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 República
e jurisdição eq1 todo o território nacional, compor-se-á de onze ministr.os.
Ésse número, mediante proposta do próprio Tribunal, poderá ser elevado
por eli.
Art. 99. Os Ministros d.o Supremo Tribunal Federal serão nomeadcs
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 notávd saber jurídico e reputação ilibada.
Art. 100. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão, nos crimes
de responsabilidade, processados e julgados pelo Senado Federal.

Art. 101.

I -
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Ao Supremo Tribunal Federal compete:

processar e julgar originàriamente :

a) o Presidente da República nos crimes comuns ;
b) os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República noi
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 d.o 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 estrangeiro~. 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, e
entre juízes ou tribunais de Estados diferentes, inclusive os do Distrito Federal
e os dos Territórios;
g) a extradição dos criminosos, requisitada por Estados estrangeiros e a
homologação das sentenças estrangeiras;
h) o habeas corpus quando o coator ou paciente fõr tribunal. funcionário
ou àutoridade cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal; quando se trata de crime sujeito a essa mesma jurisdição
em única instância; e quando houver perigo de se consumar a violência, antes
que .outro juiz ou tribunal possa conhecer do pedido;
i) os mandados de segurança contra o ato do Presidente da República, da:
Mesa da Câmara ou do Senado e do Presidente do próprio Supremo Tribunal
Federal;
i) a execução das sentenças. nas causas da sua competência 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 ordinário :

a) os mandados de segurança e os habeas corpus decididos em 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 em que forem partes um
Estado estrangeiro e pessoa domiciliada no pais;
e) 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 fõr contrária a dispositivo desta Constituição ou à
letra de tratado ou lei federal;
b) · quando se questionar sôbre a validade de lei federal em face desta
Constituição, e a decisão recorrida negar aplicação à lei impugnada;
e) quando se contestar a validade de lei ou ato de govêrno local em
face desta Constituição ou de lei federal, e a decisão recorrida julgar válida
a lei ou o ato;

-

282 -

d) quando na 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 em
processos findos.
Art. 102. Com recurso voluntário para o Supremo Tribunal Federal, e
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 magis·
trados e um têrço entre advogados e membros do Ministério Público, com os
requisitos do art. 99.
Parágrafo único.
Art. 104.
I -

O Tribunal poderá dividir-se em câmaras :ou turmas.

Compete ao Tribunal Federal de Recursos :

processar e julgar originàriamente :

a) as ações rescisórias de seus acórdãos;
b) os mandados de segurança, quando a autoridade coatora fõr Ministro
de Estado, o próprio Tribunal ou o seu Presidente;
II - julgar em grau de recurso :
a) as causas decididas em primeira instância, quando a União fõr inte·
ressada como autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência; ou
quando se trat~r de crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou
ínterêsses 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
proferidos em mandados de segurança, se federal a autoridude apontada como
coatora;
III - rever, em benefício dos condenados, as suas decisões criminais em
processos findos.
Art. 105. A lei poderá criar, em diferentes reg1oes do país, outros Trí·
bunais de Recursos, mediante proposta do próprio Tribunal e aprovação do
Supremo Tribunal Federal, fixando-lhes sede e jurisdição territorial 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 os
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 condiçôes 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.
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Art. 108. À Justiça Militar compete processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei. os militares e ;is pessoas que lhe são assemelhadas.

§ 1• Bsse 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• A lei regulará a aplicação das penas da legislação militar em
tempo de guerra.

Seção V Art. 109.
I II -

Dos juízes e tribunais eleitorais

Os órgãos da justiça eleitoral são os seguintes :

Tribunal Superior Eleitoral;
Tribunais Regionais Eleitorais;

III -

Juntas eleitorais;

IV -

Juízes eleitorais.

Art. 110. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da República, compor-se-á :
I -

mediante eleição em escrutínio secreto :

de dois juízes escolhidos pelo Supr.emo 'Tribunal Federal dentre os
seus Ministros;
b) de dois juizes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre.
os seus juízes;
e) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal
dentre os seus desembargadores;
a)

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis
cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam inc:ompatíveis por lei, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos dois Ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a·
vice-presidência.
Art. 111. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada
Estado e no Distrito Federal.
Parágrafo único. Mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral, po-·
derá criar-se por lei um Tribunal Regional Eleitoral na capital de qualquer
Território.
Art. 112.
I -

Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão,

mediante eleição em escrutínio 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 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam imcompatíveis por lei, indicados pelo Tribunal de Justiça.
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Parágrafo único. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral serão escolhidos dentre os três desembargadores do Tribunal de
Justiça.
Art. 113. O número dos juízes dos tribunais eleitorais não será reduzido,
mas poderá ser elevado, até nove, mediante proposta do Tribunal Superior
Eleitoral e na forma por êle sugerida.
Art. 114. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatôriamente por dois anos, e nunca por mais de dois biênios
-consecutivos.
Art. 115. Os substitutos dos membr.os efetivos dos tribunais eleitorais
.serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em 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, depois
de aprovação do Tribunal Regional Eleitoral, pelo presidente dêste.

0

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 competência para
funções não decisórias,
Art. 118. Enquanto servirem, os magistrados eleitorais gozarão, no que
lhes fõr aplicável. das garantias estabelecidas no art. 95, ns. 1 e II, e, como
tais, não terão outras incompatibilidades senão as declaradas por lei.
Art. 119. A lei regulará a competência dos juízes e tribunais eleitorais.
Entre· as atribuições da justiça eleitral, inclui-se :
o registro e a cassação de registro dos partidos políticos;
II
III

é\ divisão eleitoral do país;

q alistamento eleitoral;

IV - a fixação da data das eleições, quanão não determinada por
:posição constitucional ou legal;

di~

V - o processo eleitoral. a apuração das eleições e a expedição de di:plomas aos eleitos;
VI - o conhecimento e a decisão das argüições de inelegibilidade;
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 segurança
·em matéria elf!itoral;
VIII - o conhecimento de reclamações relativas a obrigações 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 Sueprior Eleitoral,
salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrários a esta Consti·
.tuição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais
caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal.

Art. 121 . Da-. decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais sõmente caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral quando :
I - forem proferidas contra expressa disposição de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais
'tribunais eletorais;

III taduais;
IV -

versarem sôbre expedição de diploma nas eleições federais e eS•
denegarem habeas corpus ou mandado de segurança.

Seção VI Art. 122.
II III § 19
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Dos juízes e tribunais do trabalho

Os órgãos da justiça do trabalho são ·os seguintes:

Tribunal Superior do Trabalho;
Tribunais Regionais do Trabalho;
Juntas ou juízes de conciliação e julgamento.
O Tribunal Superior do Trabalho tem sede na Capital Federal.

§ 2 9 A lei fixará o número de Tribunais Regionais do Trabalho e res·
pectivas sedes.
§ 3• A lei instituirá as juntas de conciliação e julgamento, podendo,
nas comarcas onde elas não forem instituídas, atribuir as suas funções aos
juízes de direito.
§ 4° Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça do Trabalho~
§ 5• A constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e
condiçÕt'f; de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho serão reguladas por
lei, ficando assegurada a paridade de representação de empregados e empre•
gadores.

Art. 123. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios
individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e as demais contro•
vérsias oriundas de relações do trabalho regidas por legislação especial.

§ !.º Os dissídios relativos a acidenteS' do trabalho são da competência
da justiça ordinária.
§ 2 9 A lei especificará os casos em que as decisões, nos dissídios cole·
tívos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho.

Título II

DA JUSTIÇA DOS Eb'TADOS
Art. 124. Os Estados organizarão a sua justiça com observância dos
arts. 95 a 97 e também dos seguintes princípios :
I - serão inalteráveis a divisão e a organização judiciárias, dentro de
cinco anos da data da lei que as estabelecer, salvo proposta motivada do
Tribunal de Justiça;
II - poderão ser criados tribunais de alçada inferior à dos Tribunais
de Justiça;
III - o ingresso na magistratura vitalícia dependerá de concurso de
provas; organizado pelo Tribunal de Justiça com a colaboração do Conselho
Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, e far-se-á a indicação dos
candidatos, sempre que fôr possível, em lista tríplice;
IV - a promoção dos juízes far-se-á de entrância . para entrância, por
antiguidade e por merecimento, alternadamente, e, no segundo caso, dependerá
de lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça.
Igual proporção se
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observar<'< no aces'o ao Tribunal, ressalvado o disposto no n, 0 V dêste artigo.
Para isso, nos casos de merecimento, a lista tríplice se comporá de nomes
escolhidos dentre os dos juízes de qualquer entrância. Em se tra.tando de
antiguidade, que se apurará na última entrância, o Tribunal resolverá preliminarmente se deve ser indicado o juiz mais antigo; e, se êste fôr recusado por
três quartos dos desembargadores, repetirá a votação em relação ao imediato,
e assim por diante, até se fixar a indicação. Somente após dois all'os de
efetivo exercício na respectiva entrância poderá o juiz ser promovido.
V - na composição de qualquer tribunal, um quinto dos lugares será
preenchido por advogados e membros do Mil)istério Público, de notório merecimento e reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de prática forense.
Para cada vaga, o Tribunal. em sessão e escrutínio secretos, votará lista
tríplice. Escolhido um membro do Ministério Público, a vaga seguinte será
preenchida por advogado;
VI - os vencimentos dos desembargadores serão fixados em quantia nãt1
inferior à que receberem, a qualquer título, os secretários de Estado; e bS dos
demais juízes vitalícios, com diforença não excedente a trinta por cento de
uma para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada não
menos de dois terços dos vencimentos dos desembargadoref;
VII - em caso de mudança de sede do juízo, é facultado ao juiz remover
se para a nova sede, ou para comarca de igual entrância, ou pedir disponibili·
dadc eom 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 da competência privativa do Tribunal de Justiça processar e
julgar os juízes de inferior instância ·nos crimes coniuns" e nos de responsabilidade;
X - poqerá ser instituída a justiça de pàz temporária, com atribuição
judiciária de substituição, exceto para julgamentos finais ou recorríveis, e
competência para a habilitação e celebração de casamentos e outros atos pre··
vistos em lei;
XI - poderão ser criados cargos de juízos togados com investidura limit<ida a certo tempo e competência para julgamento das causas de pequeno valor.
&ses juízes poderão substituir os juízes vitalícios;
XII - 41 Justiça Militar estadual, organizada com observância dos preceitos gerais c:la lei federal (art. 5°, nº XV, letra f), terá como órgãos de
primeira instâpcia os conselhos de justiça e como órgã~ de segunda instância
um tribunal e:special ou o Tribunal de Justiça.

Título·m
DO MINISTÉRIO PúBLICO
Art. 125. A lei organizará o Ministério Público da União junto à justiça
comum, a militar, a eleitoral e a do trabalho.
Art. 126. O Ministério Público federal tem por chefe o ProcuradorGeral da Rep1lblica. O Procurador, nomeado pelo Presidente da Repúblic~
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com os
requisitos indicados no art. 99, é demissível ad nutum.
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Parágrafo único. A União será representada em 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
Fedem! e dos Territórios ingre1.9arão nos cargos iniciais da C<:Jrreira mediante
concurso. Após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos senão por
sentença judiciária ou mediante processo administrativo cm que se lhes faculte
ampla defesa; nem removidos a não ser mediante representação motivada
d0 chefe do Ministério Público, com fundamento em conveniência do serviço.
Art. 128. Nos Estados, o Ministério Público será também organizado em
carreira, observados os preceitos do artigo anterior e mais o princípio de
promoção de entrância a entrância.

Título IV
DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS
CAPÍTULO I

DA NACIONALIDADE E DA CIDADANIA
Art. 129.

São brasileiros :

I - os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, não residindo
êste 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 n()
país. Neste caso, atingida a maioridade, deverão, para conservar a nacionalidade brasileira, optar por ela, dentro em quatro anos;
III -

os que dquiriram 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 áos
portuguêses apenas residência no pais por um ano ininterrupto, idoneidade
moral e sanidade física.
Art. 130.
I -

Perde a nacionalidade o brasileiro

que, por naturalização voluntária, adquirir :outra nacionalidade;

II - que, sem licença do Presidente da República, aceitar de govêrno
estrangeiro 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 lnterêsse
nacional.
Art. 131. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que .se
alistarem na forma da lei.
Art. 132.
II -

Não podem alistar-se el.eitores :

os analfabetos;
·os que não saibas exprimir-se na língua naclonal;

l 1politicos.
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os que estejam privados, temporària ou definitivamente, dos direitos

Parágrafo único. Também não podem alistar-se eleitores as praças de
pré, salvo os aspirantes a oficial, os 9Uboficiais, ou subtenentes, 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 assegurado a representação proporcional dos partidos políticos nacionais, na forma
que a lei estabelecer.
Art. 135.
dês te artigo.

Só se suspendem ou perdem os direitos políticos nos casos

§ 1• Suspendem-se :
1 - por incapacidade civil absoluta;
II - por condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos.
§ 2 9 Perdem-se :
1 - nos casos estabelecidos no art. 130;
II - pela recusa prevista no art. 141, § 8õ;
III - pela aceitação de título nobiliário ou condecoração estrangeira que
importe restrição de direito ou dever perante o Estado.
Art. 136. A perda dos direitos politicos acarreta simultâneamente a do
cargo ou função pública .
Art. 137 ·' A lei estabelecerá as condições de reaquisição dos direitos
políticos e da nacionalidade.
Art. 138. São inelegíveis os inalistáveis e os mencionados no parágrafo
único do art. 132.
Art. 139.
l -

São também inelegíveis :

para Presidente e Vice-Presidente da República :

a) o 'Pre~sidente que tenha exercido o cargo, por qualquer tempo, no
período imediatamente anterior, e bem assim o Vice-Presidente que lhe tenha
sucedido ou qpem, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o haja substituído;
b) até seis meses depois de afastados definitivamente das funções, os
governadores, os interventores federais, nomeados de acôrdo com o art. 12,
os Ministros de Estado e o Prefeito do Distrito Federal;
e) até três meses depois de cessadas definitivamente as funções, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador Geral da República.
os chefes de estado-maior, os juízes, o procurador-geral e os procuradores
regionais da Justiça Eleitoral, os secretários de Estado e os chefes de policia;
II -

para governador :

a) em cada Estado, o Governador que haja exercido o cargo por
qualquer tempq no período imediatamente anterior ou quem lhe haja sucedido
ou, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o tenha substituído; e o interventor federal. nomeado na forma do art. 12, que tenha exercido as funções
por qualquer tempo, n:o período governamental imediatamente anterior;
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Presidente, o Vice-Presidente da República e os substitutos que hajam assumido
a presidência;
e) em cada Estado, até três meses depois de cessadas definitivamente as
funções, os secretários de Estado, os comandantes das regiões militares, os
chefes e os comandantes de polícia, os magistrados federais e estaduais e o
chefe do Ministério Público;
d) até três meses depois de cessadas definitivamente as funções, os
que forem inelegíveis para Presidente da República, salv.o os mencionados nas
letras a e b dêste número;

III - para prefeito, o que houver exercido o cargo por qualquer tempo,
no período imediatamento anterior, e bem assim o que lhe tenha sucedido, ou
dentr.o dos seis meses anteriores ao pleito, o haja substituído; e, igualmentr.,
pelo mesmo prazo, as autoridades policiais com jurisdição no Município;
IV - para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, aF, autoridades
mencionadas em os ns. I e II, nas mesmas condições em ambos estabelecidas,
se em exercício nos três meses anteriores ao pleito;
V para as assembléias legislativas, os governadores, secretários de
Estado e chefes de policia, até dois meses depois de cessadas definitivamente
as funções.
Parágrafo único. Os preceitos dêste artigo aplicam-se aos titulares, assim
efetivos como interinos, dos cargos mencionados.

Art. 140. São ainda inelegíveis, nas mesmas condições do artigo anterior,
o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau;
1 - do Presidente e do Vice-Presidente da República ou do substituto
que assumir a presidência :
a) para Presidente e Vice-Presidente;
b) pàra governador;
e) para deputado ou Senador, salvo se já tiverem exercido o mandatq
)ou forem eleitos simultâneamente com o Presidente e o Vice~Presidente da
República.
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 já tiverem exercido o
ou forem eleitos simultâneamente com o governador;
III -

mand~~IJ

do prefeito, para o mesmo cargo.
CAPÍTULO II

DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS
Art. 141 . A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiro:s
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liber~
dade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes :
§ 1• Todos são iguais perante a lei.
§ 29 Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senã.o em virtude de lei.

~
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§ 3° A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
a coisa julgada.

§ 4° A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer
lesão de direito individual.
§ 5° É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, 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 sei:a
porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subvertei·
a ordem política e social. ou de preconceitos de raça ou de classe.
§ 6°

É inviolável o sigilo da correspondência.

§ 7• É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o
Lvre exercício dos cultos religiosos, salvo o do.5 que contrariem a ordem pública
ou os bons costumes. As ;issociações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil.

§ 8° Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém
será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para se eximir
de obrigação, encargo ou serviços impostos pela lei aos brasileiros em geral,
ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de
atender escusa de consciência.
§ 9• Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasileiro
(art. 129, ns. I e II) assistência religiosa às fôrças armadas e, quando solicitada pelos interessados ou seus representantes legais, também nos estabeleci-·
mentas de internação coletiva.
§ 10. Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela
autoridade municipal. e permitido a tôdas as confissões religiosas praticar
nêle . os s.eus ritos. As associações religiosas poderão, na forma da lei, manter
cemitérios partii:ulares.
§ 11. Todos podem reunir-se, sem armas, não intervindo a polícia senão
para assegurar a ordem pública. Com êsse intuito, poderá a polícia designar
o local para a reunião, contanto que, assim procedendo, não a fruste ou
impossibilite.
§ 12. É uarantida a liberdade de associação para fins licitas. Nenhtuna
associação poderá ser compulsóriamente dissolvida senão em virtude de sentença judiciária .
§ 13. É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer
partido políctico ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regilpc
democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos
fundamentais do homem.

§ 14. É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições
de capacidade que a lei estabelecer.
§ 15. A 1:asa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém poderá nela
penetrar a noite, sem consentimento do morador, a não ser para acudir a
vítima de crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos casos e pela forma
que a lei estabelecer.
§ 16. É uarantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social, mediante
prévia e justa indenização em dinheiro. Em caso de perigo iminente, como
guerra ou comoção intestina. as autoridades competentes poderão usar da
propriedade pa:,rticular, se assim o exigir o bem público, ficando, todavia,
assegurado o direito a Indenização ulterior.
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§ 17. Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a
lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade,
concederá justo prêmio.
, § 18. É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio,
bem como a exclusividade do uso do nome comercial.
§ 19. Aos autores de obras literárias, artísticas ou cientificas p<'rtence ·o
direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão dêsse
direito pelo tempo que a lei fixar.
§ 20. Ninguém será prêso senão em flagrante delito ou, por ordem
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 comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se não fõr legal, e, nos caso;;
previstos em lei, promoverá a responsabilidade da autoridade coatora.
§ 23. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achac
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
c&pus, conceder-se-á mandado de segurança, seja qual fõr a autoridade res·
pensável 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 ~o
prêso dentro em vinte e quatro horas. A instrução criminal será contraditória.·
§ 26. Não haverá fôro privilegiado nem juízes e tribunais de exceção.
§ 27. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridack
competente e na forma de lei' anterior.
§ 28. E' mantida a Instituição do júri, com a organização que lhe der a
lei, contanto. que seja sempre ímpar o número dos seus membros e garantido o
.slj:Jilo das votacões. a plenitude da defesa do réu e a soberania dos ver~dlcto,s.
Será obrigatóriamente da sua competência o julgamento dos crimes do!~~
contra a vida .
§ 29. A lei penal regulará a individualização da pena e só retroagirá
quando beneficiar o réu.
§ 30. Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente.
§ 31. Não haverá pena de morte, de banimento, de confisco nem de
caráter perpétuo. São ressalvadas, quanto à pena de morte, as disposiç~.s
da legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro. A lei disporá
sõbre o seqüestro e o perdimento de bens, no caso de enriquecimento ilicito,
·por influência ou com abuso de cargo ou função pública, ou de emprêgo en1
entidade autárquica.
§ 32. Não haverá prisão civil por divida; multa ou custas, rnlvo o
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 politlco ·
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 em 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 assistência judiciária aos necessitados.
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Parágrafo único. Será determinada a fiscalização e a rev1sao das tarifas
do·, serviços explorados por concessão, a fim de que os lucros dos concessionários, não excedendo a justa remuneração do capital, lhes permitam atender
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 hidráulica depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei.
§ 19 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 proprietário do solo, quanto às minas e jazidas, serão regulados de acôrdo com a
natureza delas.

§ 2° Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento de
energia hidráulica de potência reduzida.
' § 3° Satisfeitas as condições exigidas pela lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços técnicos e administrativos, os Estados passarã"
a exercer nos seus territórios a atribuição constante dêste artigo.
§ 49 A União, no casos de interêsse geral indicados em lei, auxiliará
os Estados nos estudos referentes às águas termominerais de aplicação medi•
cinal e no aparelhamento das estâncias destinadas ao uso delas.
Art. 154.
da lei.

A usura, em tôdas as suas modalidades, será punida na forma

Art. 155. A navegação de cabotagem para o transporte de mercadorias
·é privativa dos navios nacionais, salvo caso de necessidade pública.
Parágrafo único. Os proprietários, armadores e comandantes de navios
nacionais, bem como dois têrços, pelo menos, dos seus tripulantes, devem ser
brasileiros (art. 129, ns. 1 e II) .
Art. 156. A lei facilitará a fixação do homem no campo, estabelecendo
planos de colonização e de aproveitamento das terras públicas. Para êsse fim,
serão preferidos os nacionais e, dentre êles, os habitantes das zonas empobrecidas e os desempregados.
§ 1° Os Estados assegurarão aos posseiros de terras devolutas, qtie
nelas tenham morada habitual, preferência para aquisição até vinte e cinco
hectares.
§ 2° Sem prévia autorização do Senado Federal, não se fará qualquer
alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dez mil hectares.
§ 3° Todo aquêle que, não sendo proprietário rural nem urbano, ocupar,
por dez anos initerruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio
alheio. trecho de terra não superior a vinte e cinco hectares, tornando-o
produtivo por seu trabalho e tendo nêle sua morada, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.
Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdêncai social obedecerão
a·os seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos
trabalhadores;
1 - salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada
região, as necessidades normais do trabalhador e de sua familia;
II - proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho p01motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;
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III - salá1io do trabalho noturno superior ao do diurno;
IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da
emprêsa, 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 remunerado, preferentemente aos domingos e, no
limite das exigências técnicas das emprêsas, nos feriados civis e religiosos,
de acôrdo 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 menores de dezoito anos; e de trabalho noturno a
menores de dezoito anos, respeitadas, em qualquer caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções admitidas pelo juiz competente;
X - direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejul~
do cmprêgo 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 epipregador e
do empregado, ein favor da maternidade e contra as conseqüências da doença,
da velhice, da invalidez e da morte;
XVII - ob!'igatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra
os acidentes do trabalho.
Parágrafo úpico. Não se admitirá distinção entre o trabalho manual ou
técnico e o trabalho intelectual. nem entre os profissionais respectivos, no
que .concerne a direitos, garantias e benefícios.
Art. 158. l~ reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará.
Art. 159. ~ livre a associação profissional ou sindical. sendo reguladas
por lei a forma de sua constituição, a sua representação· legal nas convenções
coletivas. de trabalho e o exercício de funções delegadas pelo poder público.
Art. 160. l~ vedada a propriedade de emprêsas jornalísticas, sejam polltlcas ou simplesmente noticiosas, assim como a de radiodifusão, a soc;edades
anônimas por ações ao portador e a estrangeiros. Nem êsses, nem pessoas
juridicas, excetuados os partidos políticos nacionais, poderão ser acionistas
de sociedades anônimas proprietárias dessas e111prêsas. A brasileiros (art. 129.
ns. I e II) caberá. exclusivamente, a responsabilidade principal delas e a sim
orientação intelectual e administrativa.
Art. 161 . A lei regulará o exerc!clo das profissões liberais e a revalidação de diploma expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino.
Art. 162. A seleção, entrada, distribuição e fixação de imigrantes ficarão
sujeitas, na forma da lei, às exigências do interêsse nacional.
Parágrafo úr,1ico. Caberã a um órgão federal orientar êsses serviços e
coordená-los com os de naturalização e de colonização, devendo nesta aproveitar nacionais.
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DA FAMILIA, DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
CAPÍTULO I

DA FAMILIA
Art. 163. A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel
e terá direito à proteção especial do Estado.

§. 1° O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casamento
:religioso equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e as prescrições
-da lei, assim o requerer o celebrante ou qualquer interessado, contanto. que
seja o ato inscrito rto registro público.
§ 29 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.
·
Alit. 164. É obrigatória, em todo o território nacional, a assistt'ncla à
maternidade, à infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo de familias
·
·
-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 cujus.

CAPÍTULO II

DA EDUCÀÇAO 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 solidariedade·
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 princlpios :
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional:
II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino ofidal
ulterior ao primário sê-lo-á para quanto!'i provarem falta ou in911ficiêncla 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 dêste;
IV - as emprêsas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar, cm
cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela forma que a lei
estabelecer, respeitados os direitos dos professores;
V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais,
é de matrícula facultativa e será ministrado de acõrdo com a confissão religiosa
do aluno, -manifestada por êle, se fõr capaz, ou' pelo seu representante legai
ou responsável;
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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 professõres, admitidos por concwrso de títulos e provas, será assegurada a vita~
liciedade;
VII - é garantida a liberdade de cátedra.
Art. 169. Anualmente, a União aplicará nunca meüos de dez por cento,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por
cento da renda resultante dos im~tos na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
Art. 170.
Territórios .

A União organizará o sistema federal de ensino e o dos.

Parágrafo uni.co. O sistema federal de ensino terá caráter supletivo,
estendendo-se a todo o país nos estrioos limites das deficiências locais.
Art. 171.
de ensino.

Os Estados e o Distrito Federal organzarão os seus sistemas

Parágrafo único. Para o desenvolvimento desses sistemas a União cooperará com auxílio pecuniário, o qual. em relação ao ensino primário, provirá
do respectivo Fundo Nacional.
Art. 172. Cada sistema de ensino terá obrigatóriamente serviços de assii;têncla 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,
de preferência junto aos estabelecimentos de ensino superior.
Art. 175. ,As obr9s, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de·
particular belez2,1 ficam sob a proteção do poder público ,

Título VI
DAS FóRÇAS ARMADAS
Art. 176. As fôrças armadas, constituídas essencialmente pelo Exêrcito,
Marinha e Aerpnáutica, são instituições nacionais permanentes, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob o autoridade suprema do Presidente da RepúbJica 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 em operação.

Art. 179. Os problemas relativos à defesa do país serão estudados pelo
Conselho de Segurança Nacional e pelos órgãos especiais das fôrças armadas,
incumbidos de prepará-las para a mobilização e as operações militares.
§ 19 O 0Jnselho de Segurança Nacional será dirigido pelo Presidente
da República, e dêle participarão, no caráter de membros efetivos, os ministros
de Estado e os chefes de estado-maior que a lei determinar. Nos impedimentos,
Indicará o Presidente da República o seu substituto.
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§ 2• A lei regulará a organização, a competência e o funcionamento do
Conselho de Segurança Nacional.
Art. 180. Nas zonas indispensáveis à defesa do país, não se permitirá,
.sem prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional:
I - qualquer ato referente a concessão de terras, a abertura de v13~
.de comunicação e a instalação de meios de transmissão;
II -

a construção de pontes e estradas internacionais;

III - o estabelecimento ou exploração de quaisquer indústrias que interessem à segurança do país.
§ 1° A lei especificará as zonas indispensáveis à defesa nacional, reg~1Jará a sua utilização e assegurará, nas indústrias nelas situadas, predominância de capitais e trabalhadores brasileiros,
§ 2" As autorizações de que tratam os ns. I, II e III poderão, em
qualquer tempo, ser modificadas ou cassadas pelo Conselho de Segurança
Nacional.
Art. 181. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a
outros encargos necessários à defesa da Pátria, nos têrmos e sob as penas
.da Jei.
§ !.• As mulheres ficam h~ntas do serviço militar, mas sujeitas aos
.encargos que a lei estabelecer.
§ 2• A obrigação militar dos eclesiásticos será cumprida nos serviços
.das fôrças armadas ou na sua assistência espiritual.
§ 3° Nenhum brasileiro poderá, a partir da idade inicial, fixada em lei,
para prestação de serviço militar, exercer função pública ou ocupar emprêgo
em entidade autárquica, sociedade de economia mista ou emprêsa concessionária 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 permitidos os tiros de guerra 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.
§ 1" Os títulos, postos e uniformes militares são privativos do militar
<la 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 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° O militar em atividade que aceitar cargo público temporário,
.eletivo ou não, será agregado ao respectivo quadro e somente contará tempo
de serviçü para a promoção por antiguidade, transferência para a reserva ou
reforma. Dep·ois de oito anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido, na forma da lei, para a reserva, sem prejuízo da contagem de tempo
para a reforma.

§ 5°
1árlo, não
atividade,
§ 6°
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Enquanto perceber remunreação de cargo permanente ou tempoterá direito o militar aos proventos do seu põsto, quer esteja cm
na reserva ou reformado.
Aos militares se aplica o disposto nos arts. 192 e 193.

Art. 183. As polícias militares, instituidas 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 atribuidas.
ao pessoal do Exército.

Título VIU

DOS FUNCIONARIOS POBUCOS
Art. 184. Os cargos públicos são acessiveis a todos os brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer.
Art. 185. :E: vedada a acumulação de quaisquer cargos, exceto a prevista
no art. %, n.0 I, e a de dois cargos d.e magistério ou a de um dêstes com outro
técnico ou científico, contanto que haja correlação de matérias e compatibilidade de horário.
Art. 186. A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que
a lei determinar efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção de saúde.
Art. 187. São vitalícios sômente os magistrados, os Ministros do Tribunal de Contas, os titulares de :oficio de justiça e os professôres catedráticos.
Art. 188 . ~ão estáveis :
1 - depois de dois anos de exercicio, os funcionários efeitivos nomeados
por concurso;
II - depois de cinco anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados
sem concurso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de
éonfiança nem aos que a lei declare de livre nomeação e demissão.
Art. 189. Os funcionários públicos perderão o cargo :
1 - quando vitalícios, sômente em virtude de sentença judiciária;
II - quando está'Veis, no caso do número anterior, no de se extinguir o
cargo ou no de serem demitidos mediante processo administrativo em que se
lhes tenha assegµrado ampla defesa.
Parágrafo único. Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará rm
disponibilidade remunerada até o seu :obrigatório aproveitamento em outro.
cargo de natureza e vencimentos compativeis com o que ocupava.
Art. 190. Invalidada por sentença a demissão de qualquer funcionário,
será êle reintegrado; e quem lhe houver ocupado o lugar ficará destituído de
plano QU será reconduzido ao cargo anterior, mas sem direito a indenização.

Art. 191 . P funcionário será aposentado :
por invalidez ;
I
II - compulsôriamente, aos 70 anos de idade,
§ 1• Será aposentado, se o requerer, o funcionário que contar 35 anos
de serviço.
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§ 2° Os vencimentos da iiposcntadoria serão integrais, se o funcionário
contar 30 ano.r, de. serviço; e proporcionais, se contar tempo menor.
§ 3° Serão integrais os vencimentos da aposentadoria, quando o fulicio•
nário se invalidar por acidente ocorrido no serviço, por moléstia profissional
ou por doença grave contagiosa ou incurável especificada em lei.
§ 4° Atendendo à natureza especial do serviço, poderá a lei reduzir os
Hmites referidos em o n.º II e no § 2.9 dêste artigo.

Art. 192. O tempo de serviço público, federal. estadual ou municipal
computar-se-á integralmente para efeitos de disponibilidade e aposentadoria.
Art. 193. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por
motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os venci·
mentos dos funcionários em atividade.
Art. 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a
terceiros.
Parágrafo umco. Caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários
causadores do dano, quando tiver havido culpa dêstes.

Título IX

DISPOSIÇôES GERAIS
Art. 195. São simbolos nacionais a bandeira, o hino, o sêlo e as armas
vigorantes na data da promulgação desta Constituição.
Parágrafo único.
prlos.
Art. 196.

Os Estados e os Municípios podem ter símbolos p"rõ-

É mantida a representação diplomática junto à Santa Sé

Art. 197. As incompatibilidades declaradas no art. 48 estendem-se, no
que fôr aplicável, ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, aos Mi1
nistros de Estado e aos membros do Poder Judiciário.
Art. 198. Na execução do plano de defesa contra os efeitos da deno·
minada sêca do Nordeste, a União despenderá, anualmente, com as obr?s e
os serviços de assistência econômica e social, quantia nunca inferior a três
por cento da sua renda tributária.
§ 1° Um têrço dessa quantia será depositado em caixa especial, destinada
ao socorro das populações atingidas pela calamidade, podendo essa reserva,
·ou parte dela, ser aplicada a juro n:iódico, consoante as determinações legais,
em empréstimos a agricultores e industriais estabelecidos na área abrangida
pela sêca.
§ 2° Os Estados compreendidos na área da sêca deverão aplicar três
por cento da sua renda tributária na construção de açudes, pelo regime de
cooperaçã·o, e noutros serviços necessários à assistência das suas populações.
Art, 199. Na execução do plano de valorização econômica da Amazônia,
a União aplicará, durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não
inferior a três por cento da sua renda tributária.
Parágrafo único. Os Estados e os Territórios daquela região, bem como
os respectivos Municípios, reservarão para o mesmo fim, anualmente, três
por cento das suas rendas tributárias. Os recursos de que trata êste parágrafo
serão aplicados por intermédio do Govêrno Federal.
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Art. 200. Só pelo voto da maioria absoluta dos seus membros poderão
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público.

Art. 201. As causas em que a União fôr autora serão aforadas na capital
do Estado ou Território em que tiver domicílio a outra parte. As intentadas
contra a União poderão ser aforadas na capital do Estado ou Território em
que fôr domiciliado o autor; na capital do Estado em que se verificou o ato
ou fato :originador da demanda ou esteja situada a coisa; ou ainda no Distrito
Federal.
§ 19 As causas propostas perante outros juízos, se a União nelas intervier como assistente ou opoente, passarão a ser da competência de um dos
JUIZOS da capital.
§ 2 9 A lei poderá permitir que a ação seja proposta noutro fôro. cometendo ao Ministério Público estadual a representação judicial da União.
Art. 202. Os tributos terão caráter pessoal sempre que isso fôr possível,
e serão graduados conforme a capacidade econômica do c'ontribuinte.
Art. 203. Nenhum impôsto gravará diretamente os direitos de autor. nem
a remuneração de professôres e jornalistas.
Art. 204. Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na 'ordem de apresentação
dos precatórios e à conta dos créditos riespectivo sendo proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos para êsse fim.
0

,

Parágrafo único. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
c·onsignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à 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 do depósito, e autorizar, a requerimento do
credor preterido no F,eu direito de prec,edência, e depois de ouvido o chefe do
Ministério P4blico, o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito.
Art. 205. :!! instituído o Conselho Nacional de Economia, cuja organização será re11ulada em lei.
§ 19 Os seus membros serão nomeados pelo Presidente da República.
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. dentre cidadãos de notória
competência em assuntos econômicos.
§ 29 Incumbe ao Conselho estudar a vida econômica do país e sugerir
ao poder competente as medidas que considerar necessárias.
Art. 206. O Congresso Nacional poderá decretar o estado de sítio nos
casos
1 - de comoção intestina grave ou de fatos que evidenciem estar a mesma
a irromper;
II - de guerrn externa.
Art. 207. A lei que decretar o estado de sitio, no caso de guerra externa
ou no de comoção intestina grave com o caráter de guerra civil, estabelecerá
as normas a que deverá obedecer a sua execuçã'o e indicará as garantias
constitucionais que continuarão em vigor. Especificará também os casos cm
que os crimes contra a segurança da Nação ou das suas instituições políticas
e sociais devam ficar sujeitos à jurisdição e à legislaçã·o militares, ainda quando
cometidos por civis, mas fora das zonas de operação, sômente 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
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as zonas de operação que, de acôrdo 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 estado
de sítio, 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
em quinze dias, a fim de o aprovar ou não.
Art. 209. Durante o estado de sítio decretado com fundamento em o
nº I do art. 206, só se poderão 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, determinar:
I - a censura de correspondência ou de publicidade, inclusive a de radiodifusão, 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. 210. O estado de sítio, no caso do nº 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 nº II, poderá ser decretado por todo o tempo em
que perdurar a guerra externa.
Art. 211 . Qu.indo ·o estado de sítio fôr 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 têrços dos membros da Câmara ou do Senado, as de determinados
deputados ou senadores cuja liberdade se torne 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 será
dada pelo Presidente da Câmara dos Deputados ou pelo Vice-Presidente
do Senado Federal. conforme se trate de membros de uma ou de outra câmara,
mas ad re[cccndum da câmara comp,etente, que deverá rer imediatamente convocacla para se reunir centro em quinze dias.
Art. 214. Expirado o e' tado de sítio, mm êle cessarão os s.eus efeitos.
Parág•·<Jfo único. As medidas aplicadas na vigência do estado de sítio
serão, logo que <],e termine, relatadas pelo Presidente da República, em men•
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r.agem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas.
Art. 215. A inobservância de qualquer das prescrições dos arts. 206 a 214
tornará ilegal a coação e permit'rá aos pacientes recorrer ao Poder Judiciário.
Art. 216. Será rEspeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem
permanentemente localizado· , com a condição de não a transferirem.
Art. 217. A Constituição poderá ser emendada.
§ !.º Considerar-se-á proposta a emenda, se fôr apresentach pela quarta
parte, l1t' mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado
Fedem!. ou por ma's da metade das assembléias legislativas dos Estados no
deC11rno de dois anos, manifestanào-se cada uma delas pela maior'a dos seus
membros.
§ 2.º Dar-se-á por aceita a emenda que fõr aprovada em dua discussões
pela ma!oria absoluta da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, em
duas sessões legislativas ordinárias e consecutiva'..
§ 3.' Se a rm.,·nd;: obtiver numa das câmaras, em duas .discus· ões, o voto
de dois terços dos 11cus membros, será logo submetida à outra; e, sendo nesta
aprowida pelo mE'Emç trâmite e por igual maioria, dar-se-á por aceita.
§ 4.º A e1unda ser~. promulgada pdas me.' as da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. Publicada com a assinatura dos membros das duas
mes;is, será an('xada, com o respectivo número de ordem, ao texto da Constituição.
§ 5.º Não se reformará a Constituição na vigência do estado d.e sítio.
§ 6.• Não serão admitidos como objeto de deliberação projeto< tendentes
a abolir a Federação ou a República.
0

Art. 218. Esta Constitu'ção e o Ato das Disposições Constitucionais
Tnns'tória:!, cie.rois .de assinados pelos d.eputados e senadore·· presentes, serão
promulgados simultâneamente pela Mesa da Assembléia Constituinte e entrarão
em vigor na data da sua publicação.
Sala d<is Sc·ssõe da Assembléia Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro
aos 18 d.e seterf!bro de 1946, 125.º da Independência e 58.º da RepúbJ·ca. Fernando de Mel/o Vionna, Presidente. - Georgina Avelino, t.• Secretário.
- Lauro SodrJ- Lopes, 2. 0 Secretário. - Ruy Almeida, 3.º Secretário. Lauro Nfontcnegro, 4.9 Secretário. - Carlos Marighcl/a. - Hugo Ribeiro
Carneico. - Hcrmclindo de G11smão Gastei/o Branco Filho. - A/varo Maia.
- V/D!dcmar Pedrosa. - Leopoldo Peres. - Francisco Pereira da Silva. Cosme Ferre'm Filha. -·- J. Magalhães Barata. - A/varo Ado/pho. - Duarte
de Oliveira. - Lnmeita Bittencourt. -- Gados Nogueira. - Nelson Parijós.
- /rnfo Botelho. --- fosé da Rocha Riba~. - Clodomir Cardoso. - Crepory
Frdnco. - Vitorino Freire. - Odilon Soares. - Luiz Carvalho. - fosé Neiva.
- Affonso Mattos. --- Mauro Renaut Leite. - Raimundo de Areia Leão. Sigefrcdo Pacheco. -· Moreira da Rocha. - Antonio da Frota Gentil. 1
Francisco de Almeida Monte. - Oswaldo Studart Filho. - Raul Barbosa. D'oc/€'.cio Danta;; Duarte. - fosé Varella. - Walfredo Gurge/. - Motta Netto.
- Jand1d1y C&rneiro. --- Samuel Duarte. - José foffily. - A. de Novaes
Filho. --- Etelvina Lins de Albuquerque. - Agamenon Magalhães. - Jarbas
Afarur:hlío. -·- Gcrcino Malagueta de Pontes. - Oscar Carneiro. - O•waldo
C. Lima. -- Costa Porto. - Ulysses Lins de Albuquerque. - foão Ferreira
Lima. --· Barbosa Lima Sobrinho. - Paulo Pessoa Guerra. - Teixeira de
'\l[Hcc;nccl/os. -- lmwr dP Goes Monteiro. - Silvestre Péricles. - Lu'z Me
deiros Nctfo. -· fosé Afaria de Mel/o. - Antonio Maria Mafra. - Affonso
de Carvalho. - Frnnci'co Leite Netto. - Graccho Cardoso. - Renato Aleixo.

303 - Lauro de Freitas. -- AZ.Oysio de Castro. - Re,gis Pacheco. - Arthur
Negreiros Falcão. - Altamirando Rcqu'ão. - Eunapio de Queiroz. - Vieira
de Mel/o. - Froes da Motta. - Aristides M./ton. - Attilio Vivacqua. Henrique de Novaes. -- Ary Vianna. - Carlos Lindenberg. - Eurico Salles.
Vieira de Rezcndc. - A/varo Castello. - Asdrubal Soares. fanas
Correia. -- josé Fontes Romero. - Jo é Carlos Pereira Pinto. - Alfredo
Neucs. - Ernani do Amaral Pexoto. - Eduardo Duuivier. - Carlos Pinto.
-- ,nau/o F.:rnandes. ·- Getul:o Moura. - He'tor Col/et. - Sy/vio Bastos
Tavares. - Acurcio Francisco Torres. - Erigido T:noco. - Miguel Couto
Filho. -- Levindo Eduardc Coelho. - Benedito Va/ladares. - Jusce/ino Kubits~
chck de Oliveira. - f. Rodrigues Seabra. - Pedro Dutra. - fosé Francisco
Bias Fnrtcs. - Israel Pinhe'ro. - Gustavo Capanema. - Franc·sco Duque
de illfe«t<tda. - Well.ngton Brandão. - fosé Maria Alkmim. - Augusto d83
Chagas Viegas. foão Henr·que. - Joaquim Libanio Leite Ribe'ro. Celw Porfirio de Araujo Machado. - Olyntho Fonseca Filho. - Francisco
Rodrigues funior. - Lahyr: Palleta de Rezende Tostes. - Alfredo Sá. Christiano M. Machado. - Luiz Milton Prates. - Godofredo da Silva Te/les
ftm'or. -· Nove/li fun'or. - Antonio Ezequiel Feliciano da Silva. - José
Ce".ar de Oliveira Costa. - Benedicto da Costa Netto. - José Armando
Aftonseca. - João Gomes Mart.'ns Filho. - Sylvio de Campos. - Hor:acio
La[er. -- /osé João Abda/la. - Joaquim A. Sampaio Vidal. - fosé Carlos
de Ataliba Nogueira. - José Alves Palma. - Honorio Fernandes Monteiro.
J. Machado Coei ho e Castro. - Edgard Bapt'sta Pereira. - Pedro
Ludovico Tcixe!ra. - Dario De/'o Cardoso. - Flavio Carvalho Guimarãe.s.
- Diogcnes Magalhães. - João d'Abreu. - Albatenio Caiado Godoy. Galen.> Garanhos. - Guilherme Xav'er: de Almeida. - f. Ponce de Arruda.
-- Gabriel Martiniano de Araujo. - Argemfro Fialho. - Roberto Glas.ses.
-- Fernando Flores. - Munhoz de Mel/o. - foão Aguiar:. - Arami 0 Athayde.
- Gomy Junior. - Nereu Ramos. - Ivo D'Aqu'no. - Aderbal Silva. _,...·
Octac!lio Costa. - Orlando Brasil. - Roberto Grossenbacker:. - Rogerio
Vieira. - l-Jans fordan. - Ernesto Dorne/les. - Gaston Englert. - Adroaldo
Costa. -- Brochado da Rocha. - Eloy Rocha. Theodomiro Porto da
Fonsr?ca. -- Dâmaso Rocha. - Antero Lc'vas. - Manoel Duarte. - Souza
Costa. -- Bittencourt Azambuja. - Nicolau Vergueiro. - Glycerio Alves. f.lércio Teixeira. - Daniel Faraco. - Pedro Vergara. - Herophilo Azambuja. - Bayard L'ma. - Manoel Severino Nunes. - Agostinho Monteiro.
-- Epilogo de Campos. - Alar.'co Nune" Pacheco. - Antenor Bo,qéa. Alathias Olympio. - José Candido Fer:raz. - Anton:o Maria de Rezende
Corrêa. - Ade/mar Rocha. - Coelho Rodrigues. - Plínio Pompeu. Fernandes Tavora. - Paulo Sarasate. - Gentil Barreira. - Beni Carvalho.
-- Bgúcrto Rodrigues. Fernando Telles. - José de Borba. Leão
Sampaio. - Alencar Araripe. - Edgard de Arruda. - f. Ferreira de Souza.
-- fosé .lh:gusto Bezerra de Medeiros. - A/u'z'o Alves. - Adalberto Ribeiro,
-- Verg'naud Wanderley. - Argemiro de Figueiredo. - João Agripino_Filho.
-- foão llrsulo Ribeiro Coutinho Filho. - Ernani Eyres Satyro e Souza.
--- Plínio Lemos. - Fernando Car:ne'ro da Cunha Nobrerw. - 0°mar de
Araujo Aquino. -- Carlos de L'ma Cavalcanti. - A/de Feijó Sampaio. Jo!io C/cophas de Olive'ra. - Gilberto de Mel/o Freyre. - Antonio de Freitas
C.wa/canfi. - M ario Gomes de Barros. - Rui Soares Palmeira. - Walter
Franca. -- Leandro Maciel. - Heribaldo Vieira. - Aloysio de Carvalho Filho.
-- Juracy Magalhães. - Octavio Mangabe'ra. - Manoel Novaes. - foão
de Coda Pinto Dantas frtnior. - Clemente Mariani Bittencourt. - Raphael
Cirzcurâ de Andrade. - João Mendes da Costa Filho. - Luiz Vianna. A/bcrico Fraga. - Nestor Duarte. - A/'omar de Andrade Baleeiro. - Ruy
Santos. - Luiz Claudio. - Hamilton de Lacerda Nogueira. - Euclydes
Pig11eircclo. - furandyr Pires. - José Eduardo de Prado Ke//y. - Antonio
0
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!osé Romão Junior. - lo<ré df. Carvalho Leonil. - José Monteiro Soares Filho.
- - José t.lonteiro de Castro. - fosé Bonifacio Lafayette de Andrade. 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. - Plínio Barreto.
-· Luiz de Toledo Pisa Sobrinho. - Aureliano Leite. - /alies Machado de
Siqueira. Vespasiano Martins. - João Vila"bôas. - Dolor Ferreira
de Andrade. - Agrícola Pacs de Barros. - Erasto Gaertncr. - Tava;es
dºAmarnl. - Cônego Tomás Fonte. - fosé Antonio Flores da Cunha. Osório Tuguty 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
Fontenclle. - Paulo Baeta Neves. - Antonio !osé da Silva. - Edmundo
Barreto Pinto ( * *) . - Abelardo doç Santos Mata. - Jarbas de Lery Santos.
- Ezequiel da Silva Mendes. - Alexandre Marcondes Filho. - Hugo
Gorghi. - Guaracy Silveira. - José Correia Pedroso Junior. - Romeu fosé
Fiori. -· Bfrtho Condé. - Euzebio Rocha. - Mel/o Braga. - Arthur Fischer.
-- Grcgori0 Bezerra ( *). - Agostinho de Oliveira ( *) . - Alcedo Cou~
tinlw ( •) . - Lu 1z Carlos Prestes ( *) . - João Amazonas ( *) . - M auricio
Grabois ( *) . - Joaquim Baptista Netto ( *) . - Claudino J. Silva ( *) . Alcide.; Sabença (*). - Jorge Amado (*). - José Chrispim (*). - Oswaldo
Pacheco da Silva ( *) . - Caires de Britto ( *) . - AbiUo Fernandes ( *) . Lino Machedo. - Souza Leão. - Durval Cruz. - Armando Fontes. - Jacy
de Figueiredo. - Dan!el de Carvalho. - Maria Brant. - A. Bernardes Filho·.
- Philippe Balbi. - Arthur Bernardes. - Altino Arantes. - Munhoz da
Rocha. - Deodoro Machado de Mendonça. - Olavo Oliveira. - Stenio
Gomes. - João Adeodato. - Café Filho. - Theodulo Albuquerque.
Romeu de Campos Verga!. - Padre Dr. Alfredo de Arruda Câmara.
Manoel Victor. - Herm<?s Lima. - Domingos Velasco. - Raul Pilla.

ATO DAS DISPOSIÇõES CONSTITUCIONAIS
TRANSITóRIAS
A Assembléia Constituinte decreta e promulga o seguinte
Ato das Disposições Constitucionais Transitória."Art. l.º A Assembléia Constitu'nte elegerá, no dia que se seguir ao
da promulgação dêste Ato, o Vic.e-Presidente da República para o primeiro
período constitucional.
§ 1.º Essa eleição, para a qual não haverá inelegibilidades, far-se-á por
e:.crutíni0 secreto e, em primeiro turno, por maioria absoluta de votos. ou, em
segundo turno, por maioria relativa.
§ 2.• O Vice-Pr.esidente eleito tomará posse perante a Assembléia, na
mesma data, ou perante o Senado Federal.
§ 3.'' O mandato do Vice-Presidente terminará simultâneamente com o
do primeiro período presidencial.
Art. 2.º O mandato do atual Presidente da República (art. 82 da Consti·
tuição) 5erá contado a partir da posse.
§ 1.0 Os mandatos dos atuais deputado• e os dos senadores federais que
fore;n efeitoJ para completar o número de que trata o § 1.º do art. 60 da
Constituição, coincidirão com o do Presidente da R.epública.
§ 2. 0 Os mandatos dos dema:s senadores terminarão a 31 de janeiro
de 1955.
§ 3.• Os mandatos dos governadores e dos deputados à• Assembléias
Legislativas e dos vereadores do Distrito F.ederal, efeitos na forma do art. 11
dêst.! Ato, terminarão na data em que findar o do Presidente da República.
Art. 3." A Assembléia Constituinte, depois de fixar o sub· ídio do Presi•
dente .e o do Vice-Pres'dente da República para o primeiro período constitucional
dente .e o do Vice-Pres'dente da República para o primeiro período constitucional
( Constituiçüo, 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. 0 A Capital da Un:ão será transferida para o planalto central
do país.
§ 1.• Promulgado ê te Ato, o Pre.~ident.e da República, dentro em sessenta
dias, nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder
ao estudo da local'zação da nova capital.
§ 2.º O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao
Cong; rsso Nacional, qu.e 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 Congres·o Nacional resolverá
sôbrc a data da mudança da capital.
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4.• Efetuada a transferênc'a, o atual Distrito
constituir o Estado da Guanabara.

Federal passará

a

Art. 5.º A intervenção federal, no caso do n.º VI do art. 7.•, da Consti•
tuiçâo, quanto aos Estados já em atraso no pagamento da sua dívida fundada,
não e poderá efetuar antes de dois anos, contados da promulgação dêste Ato.
Ar t. 6.• Os Estados deverão, no prazo de três anos, a contar da pro•
rnulgação déste Ato, promover, por acôrdo, a demarcação de suas linhas de
fronte:ra, poclendo, para isso fazer alterações e compensações de áreas, que
atend:i;n aos acidentes naturais do terr·no às conveniência' administrativas
e â comodidade das populações fronte'riças.
§ i." Se o solicitarem os Estados interessados, o Govêrno da União
deverá encarregar dos trabalhos demarcatórios o Serviço Geográfico do
Exército.
§ 2.° Se não cumpr:rrm tais Estado o disposto neste artigo, o Senado
Federal dtliberará a erspei :o, sem prejuízo da competência estabelecida no
art. 101, n.• 1, letra e, da Constitu'.ção.

Art. 7. 0 Passam à propriedade do Estado do Piauí as fazendas de gado
do dommio da União, situadas no Te·-r'tório daquele Estado e remanescentes
do confisco aos jesuíta' no período colonial.
Art. 8.º Ficam extintos os atuais Terr"tórios de Iguaçu e Ponta Porá,
cujas ár.eas volverão aos Estados. de onde foram desmembradas.·
Parágrafo único. Os juízes e, quando estáveis, os membro 0 do Mín'stérío Público dos Territórios extintos ficarão em disponibilidade remunerada,
até q;.1c sejam aproveitados em cargos federa's ou estaduais, de natureza e
vencimentos compatíveis com os do:s 1ue e tiverem ocupando na data da
promulgação dêste Ato.
Art. 9.• O Território do Acre será elevado à categoria de Estado, com
a den0minaçã'o de E&tado do Acre, loçio que as suas rendas se tornem iguais
às do Estado atualmente de menor arrecadação.
A:·t. 10. O disp:--sto no art. 56 da Constituição não fe aplica ao Território ~de Fernando de Noronha.
Art. 11. No prim.e'ro domingo após cento e vinte d'as contados da
promulgação dêste Ato, proceder-se-á, em cada Estado, âs eleições de Governador e de deputados às Assembléias Legislativas, as quai~ terão inicialmente
função constituinte.
§ !.º O número dos deputados âs Assemoléias estaduais será, na primeira
ele'ção, o seguinte: Amazona·, trinta; Pará, tr;nta 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 do:s; Bahia, sessenta; Espírito Santo, tr'nta e
dois; Rio de laneiro, cinqüenta e quatro; São Paulo, setenta e cinco; Paraná,
trintn e se:,e; Santa Catarina, trinta e sete; Rio Grande do Sul. cinqüenta e cinco;
M:nas Gerais, setenta e doi·; Go:ás, trinta e dois e Mato Grosso, trinta.
§ 2.º

I á)
art. 60,
b)
de 1945,

Na mesma data se realizarão eleições:
nos Estados e no Distrito Federal:

para o terceiro lugar de S.enador e seus suplentes

§§ l.•, 3. 0 e 4. 0 ) ;

(Constituição, -

para os suplentes partidários do· senadores eleitos em 2 de dezembro
se, em relação a êstes, não tiver ocorrido vaga;
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II - nos Estados onde o número dos representantes à Câmara dos 'Deputados não corresponda ao estabelecido na Constituição, na base àa última
e timativa of:clal do Instiuto de Geografia e Estatística, para os deputados
fede:ais que devam completar êsse número;
III - nos Territórios, exceto os do Acre e de Fernando .de Noronha,
para um deputado federal;
IV -

no Distrito Federal, para cinqüenta vereadores;

nas circunscrições eleitorais respectivas, para preenchimrnto das
V vagas existentes ou que vierem a ocorrer até trinta dias ante.> do ple1to, e
para os próprios suplentes, se se tratar de senadores,
§ 3.º Os partidos poderão inscrever, em cada Estado, para a Câmara
Federal, nas eleições referidas ne' te artigo, mais dois candidatos além do
núm,ero de deputados a eleger. Os suplentes que resultarem dessa eleição
substituirão, nos casos menc:onados na Constituição e na lei, os que torem
eleito nos têrmos do § 2.º e os da mesma legenda cuja lista de suplentes
se tenha esgotado.
§ 4.• Não será permitida a inscrição do mesmo candidato por mais
de um Estado.
§ 5.º O Tribunal Superior Eleitoral providenciará o cumprimento dêste
artigo e dos parágrafos precedentes. No exercício dessa competênc'a, o
mesmo Tribunal fixará, à vista de dados estatísticos oficiai', .o número de
novos lugares na representação federal, consoante o critério estabelecido no
art. 58 e §§ !.º e 2.• da Constituição.
§ 6.º O mandato do terce:ro senador será o de menor duração. Se, pelo
mesmo Estado ou pelo Distrito Federal, fôr eleito ma:s de um senador, o
mandato do mai' votado será o de maior duração.
§ 7.9 Nas eleições de que trata êste artigo só prevalecerão as segufntes
inelegibilidades:

I -

para governaáor:

a) os Ministros de Estado que estiverem em exercício nos três meses
anteriores à eleição;
b) os que, até dezo'to me.' es antes da eleição, houverem exercido a
função de Presidente da República ou, no respectivo Estado, embora interinamente, a função de Governador ou Interventor; e bem assim os secretários
de Estado, os comandant,es de regiões militares, os chefes e os comandantes
de polícia, os mag'.strados 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 ante da ele'ção, houverem exercido o cargo de Governador
ou Interventor, no respectivo Estado, e as demais autoridades referidas no
n.º I, que estiverem nos exercícios dos cargos nos dois meses anteriores à
eleição;
III - para deputado< às Assembléias Estaduais 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;
IV - para Vereadores à Câmara do Distrito Federal, o Prefeito e as
autoridades referidas no n.• I. letras a e b, segunda parte, que e<tiverem no
exercício dos cargo;c nos dois meses anteriores à eleição.
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§ 8.º Diplomados, os deputados às Ass.embléias 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 mese~ após a instalação de sua Assembléia,
não houver decretado a Constituição será submetido, por deliberação do Congresso Nacional, à de um dos outros que parecer mais conv.eniente, atP. que
a reforme pelo processo nela determinado.

Art. 12. Os Estados e os Municípios, enquanto não se promulgarem as
Con-tituições 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 entrará em vigor a 1 de janeiro de 1948, na parte
em que modifica o regime anterior.
§ 1.~ 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 dispositivo.
§ 2.•

A partir de 1948 s.e cumprirá gradativamente:

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
no segundo;
II - no curso de quatro anos, a extinção dos impostos que, pela Constituição, se não 1 incluam na competência dos governos que atualment,e os
arrecadam;
III -

no curso de dez ano, o disposto no art. 20 da Constituição.

§ 3. 0 A lei federal ou estadual. conforme o caso, poderá estabelecer
prazo mai< breve para o cumprim,ento dos dispositivos indicados nos parágrafos
anteriores.

Art. 14. Para composição do 'I'ribunal 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 e
substitutos da extinta Justiça Federal, f e satisfizerem os requisitos do art. 99
da Constituição. A indicação será feita, sempre que possível, em lista dupla
para cada caso .
§ 1.• Logo após o prazo designado no art. 3.0 , o Congresso Nacional
fixará em lei os vencimentos dos Juízes do Tribunal Federal de Recur·os; e,
dentro de tr'nta dias a contar da sanção ou promulgação da mesma lei, o
Presidente da República efetuará as nomeações para os respectivos cargos.
§ 2. 0 Instalado o Tribunal, elaborará êle o seu regimento interno e
disporá sôbre a organização de sua f ecretaria, cartórios e demais serviços,
propondo, em conseqüência, ao Congresso Nacional a criação dos cargos
administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos (Constituição, art. 97,
n.° II).
§ 3.• Enquanto não funcionar o Tribunal Federal de Recursos, o Supremo
Tribunal Federal continuará a julgar todos os proce.•sos de sua competência,
nos têrmos da legislação anterior.
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§ 4.º Votada a lei prevista no § 1. 0 , o Supremo Tribunal F.ederal remeterá ao Tribunal Federal de Recursos os processos de competência dêste que
não tenham o visto do respectivo relator.
§ 5.• Os embargos aos acórdãos proferidos. pelo Supr.emo Tribunal Federal continuarão a ser por êle processados e julgados.
Art. 15. Dentro de dez dias, contados da promulgação dêste Ato, serâ
organizada a Justiça Eleitoral, nos têrmos da Seção V da Constituição.

§ 1.º Para composição do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de
Justiça do Di· trito Federal .elegerá, em escrutínio secreto dentre os seus desembargadores, um membro efetivo, e, bem assim, dois interinos, que funcionarão
até que o Tribunal Federal de Recursos cumpra o disposto no art. 110, n.º J,
letra b, da Constituição.
§ 2.9 Instalados os Tribunais Eleitorais, procederão na forma do § 2."
do art. 14 dêste Ato .
§ 3.0 No provimento dos cargos das. Secretarias do Tribunal Superior
Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, serão aproveitados os funcionários 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
respectivo' quadros, o pessoal que atualmente integra as secretarias dos
mesmos tribunais.
§ 4.º Enquanto não se organizarem definitivamente as secretarias dos
mesmos tribunais, continuará em exercício o pessoal a que alude o final
do § 3.9 dêste artigo.
Art. 16. A começar de 1.º de janeiro de 1947, os magistrados do Distrito
Federal e dos Estados passarão a perceber os vencimentos fixados com obsercância do estabelecido na Constituição.
Art. 17. O atual Tribunal Marítimo continuará com a organização e
cÓmpetência que .lhe atribui a legislação vigente, até que a lei federal disponha
a respei'to, de acôrdo com as normas da Constituição.
Art. 18. Não perderão a nacionalidade os brasileiros que, na última
guerra, prestaram serviço militar às Nações aliadas, embora sem licença do
govêrno brasileiro, nem m. menores que, nas mesmas condições, os tenham
pr.estado a outras Nações.
Parágrafo único. São considerados estáveis os atuais servidores da União,
dos Estados e dos Municípios que tenham participado das fôrças expedicionária::.
brasilieras.
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
se 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 conce•são ou autorização o aproveitamento das
quedas· d'água já utilizadas industrialmente a 16 dle julho de 1934 e. nestes
mesmos têrmos, a exploração das minas em lavra, ainda que transitóriamente
susp.ensa; mas tais aproveitamentos e explorações ficam sujeitos às normas
de regulamentação e revisão de contratos, na forma da lei.
Art. 22. O disposto no art. 182, § 1.º, da Constituição não prejudica
as concessões honoríficas anteriores a ê~ te Ato e que ficam mantida ou
restabelecidas.
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Art. 23. Os atuais funcionários interinos da União, dos Estados e Municípios, que comem, pelo menos, cinco anos de exercício, serão automàticamente
efetivado na data da promulgação dêste Ato; e os atuais extranumerarms que
exerçam função de caráter permanente há mais de cinco anos ou em virtude
de concurso ou prova de habilitação serão .equ·parados aos funcionarios, para
efeito de estabilidade; aposentadoria, licença, disponibilidade e férias.
Parágrafo único.

O disposto neste artigo não se aplica:

1 - aos que exerçam interinamente cargos vitalícios como tais. co11~1derados na Constituição;
II - aos que exerçam cargos para cujo provimento se tenha aberto concurso, com inscnçoes encerradas na data da promulgação dêste Ato;
III aos que tenham sido inabilitados em concurso para o cargo
exercido.
Art. 24. Os funcionário' que, conforme a legislação então vigente,
acumulavam funções de magistério, técn:cas ou científicas e que, pela desacumulação ordenada pela Carta de 10 de novembro de 1937 e Decreto-1el
n.' 24, de 29 de novembro do mesmo ano, perderam cargo efetivo, são nêle
considerados em d:sponibilidade remun.erada até que sejam reaproveitados, sem
direito aos vencimentos anteriores à data da promulgação dêste Ato.
Parágrafo único. Ficam restabelecida' as vantagens da aposentadoria aos
que as perderam por fôrça do menc onaào Decr.eto, sem direito igualmente à
percepção de vencimentos anteriores à data ·da promulg~ção 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 Me.'a da Assembléia Const:tuinte expedirá titulos de nomeação efetiv~1 aos funcionários interinos das Secretarias do Senado Fed.eral e
da Câmara d;s 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 m1c1ai~., qu.e vierem a vagar, serão aproveitados os iqterinos em exercício até a mesma data, não beneficiados por
êste artigo.
Art. 27. Durante o prazo de quinze anos, a conta da instalação da
Assembléia Constituinte, o imóvel adquirido, para sua residência, por jornalista
que outro não possua, será i· ento do impôsto de transmissão .e, enquanto servir
ao f:m previsto neste artigo, do respectivo impôs to predial.
Parágrafo único. Será considerado jornalista, para os efeitos dêste artigo,
aquêle que comprovar estar no exercício da profissão, d.e acôrdo com a legislação vigente, ou nela houver sido aposentado.
Art. 28. E' concedida anistia a todo' os cidadãos considerados insubmissos
ou desertores até a data da promulgação dêste Ato, e igualmente aos trabalhadores qu.e tenham sofr:do penas disciplinares, em conseqüência de greves ou
dissidios 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 po síbilidades 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
instituido pelo parágrafo único do art. 18 das Disposições Transitória>. da
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·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, destart,e, quaisquer prescrições, desde que sejam preen. chidos os seguintes requi• itos:
I - terem obtido, nos respectivos processos, parecer favorável, e definitivo.
da Comissão Revisora, a que se reEere 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 direito~ dos reclamantes.
Art. 31. E' insuscetível d.e apreciação judicial a incorporação ao patrimônio 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 promulgação dê te Ato, a
União deverá concluir a rodovia Rio-Nordeste.
Art. 33. O Govêrno mandará erigir na Capital da Repúbl'ca um monumento a Rui Barbosa, em consagração dos seus serviços à Pátria, à liberdade e à justiça.
Art. 34. São concedidas honras de Marechal do Exército brasileiro ao
General de Divisão João Batista Marcarenhas de Morais, Comandante das
Fôrça•. Expedicionár'as Brasileiras na última guerra.
Art. 35. O Govêrno nomeará comissão de professôres, escritores e jornalistas, que opine sôbre a denominação do idioma nacional.
·
Art. 36. ~ste Ato será promulgado pela Mesa da Assembléia Constituinte, na forma do art. 218 da Constituição.
Sala das Sessõe.' da Assembléia Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro
aos 18 de setembro de 1946, 125.º da Independência e 58.º da Repúbl'ca. Fernando de Me/lo Via1111a, Presidente. - Georgi110 Avelino, !.• Secretário.
- Lauro Sodré Lopes, 2. 0 Secretário. - Ruy Almeida, 3. 0 Secretário. ·Lauro J\,Jo11tcnegro, 4. 0 Secretário. - Carlos Marighella. - Hugo Ribeiro
C.qrnciro. --· Hermclindo de Gusmão Castello Branco Filho. - Alvar-0 Mait:: .
.- Waldenwr Pecirosa. -· Leopoldo Peres. - Francisco Pereira da Silva. Cosme Ferre'ra Filho. -- J. Magalhães Barata. - Alvaro Adolpho. - Duàrte
de Oliveira -- Lameira Bittencourt. - Carlos Nogueira. - Nelson Parijós.
- João Botelho. -- fosé da Rocha Ribaç, - Clodomir Cardoso. - Crepory
Franco. -· Vitorino FrE·ire. - Odilon Soares. - Luiz Carvalho. - fosé Neiva.
-- Affonso M attos. -- M aura Renaut Leite. - Raimundo de Areia Leão.
Siyefrcdo Pacheco. - Moreira da Rocha. - Antonio da Frota Gentil. Francisco de Almeida Monte. - Oswaldo Studart Filho. - Raul Barbosa. D!oc/ecio Dant2s Duarte. - fosé Varella. - Walfredo Gurgel. - Motta Netto.
· - Janduhy Carneiro. -- Samuel Duarte. - José foffily. - A. de Novaes;
Filho. -·Etelvina Lins de Albuquerque. - Agamemnon Magalhães. - farbas
f..{arnnhão. -- Gercino Malagueta de Pontes. - Oscar Carneiro. - 0°waldo
C. Lima. -- Costa Porto. - Ulysses Lins de Albuquerque. - foão Ferreira
Lima. -·- Bac bosa Lima Sobrinho. - Paulo Pessoa Guerra. - Teixeira d~
Vasconcellos. - lsnwr de Goes Monteiro. - Silvestre Péric/es. - L11'z Me·
de:iro:S Netto. - fosé lvlaria de Mel!o. - Antonio Maria Mafra. - Affonso
de Cnr:,illho. - Francisco Leite Netto. - Gracclzo Cardoso. - Pinto Aleixo.
-- La11ro de Freitas. -- Aloysio de Castro. - Regis Pacheco. - Arthur
Negceiros Falcão. - Altamirando Requ'ão. - Eunapio de Queiroz. - Vieira
de Mcllo. - Froes da Motta. - Aristides Milton. - Attilio Vivacqua. Henrique de Novaes. - Ary Vianna. - Carlos Lindenberg. - Eurico Sal!es.
- Vieira de Rezende. - Alvaro Castello. - Asdrnba/ Soares. - Tonas/
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Correia. ·- José Fontes Romero. - José Carlos Pereira Pinto. - Alfredo
Neves. - Ernani do Amaral Peixoto. - Eduardo Duvivier. - Carlos Pinto.
- Paulo Fernandes. -- Getulio Moura. - He:tor Collet. - Sylvio Basto~
Tauares. - Acurcio Francisco Torres. - Erigido Tinoco. - Miguel Couto
Filho. --- Lcvindo Eduardo Coelho. - Benedito Va/ladares. - Juscelino Kubits~
chek dC' Oliveira. - J. Rodrigues Seabra. - Pedro Dutra. - fosé Francisco
Bias Fortes. - Israel Pinheiro. - Gustavo Capanema. - Francisco Duque
de lv!e quita. - Wellington Brandão. - José Maria Alkmim. - Augusto das
Chagas Viegas. - João Henrique. - Joaquim Líbano Leite Ribeiro. Celso Poz·firio de Araujo Machado. - Olyntho Fonseca Filho. - Franciscc
Roàrigi!cs Junior. - Lahyr Palleta de Rezende Tostes. - Alfredo Sá. Christiano M. Machado. - Luiz Milton Prates. - Godofredo da Silva Telles
funior. -- Novelli Junior. - Antonio Ezequiel Feliciano da Silva. - José
Ce•ar de Oliveira Costa. - Benedicto da Costa Netto. - José Armando
Affonscca. - João Gomes Martins Filho·. - Sylvio de Campos. - Horacio
Lafer. - fosé João Abdalla. - foaquim A. Sampaio Vidal. - fosé Carlos
de Ataliba Nogueira. - José Alves Palma. - Honorio Fernandes Monteiro.
J. Machado Coelho e Castro. Edgard Baptista Pereira. Pedro
Ludovico Teixeira. - Dario Delio Cardoso. - Flavio Carvalho Guimarães.
- Diar1cnes Magalhães. - João d'Abreu. - Albatenio Caiado Godoy. Galeno Garsnhos. - Guilherme Xavier de Almeida. - l. Ponce de Arruda.
--- Gabriel Martiniano de Araujo. - Argemiro Fialho. - Roberto Glasses.
- Fernando Flores. - Munhoz de Mello. - Toão Aguiar. - Arami~ Athayde.
- Gomg Junior. - Nereu Ramos. - Ivo D'Aquino. - Aderbal Silva. Octacilio Costa. - Orlando Brasil. - Roberto Grossenbacker. - Rogerio
Vieira. -- Hans fordan. - Ernesto Dorne/les. - Gaston Englert. - Adroaldo
Costa. --- Brochado da Rocha. - Eloy Rocha. - Theodomiro Porto da
Fonseca. - Dâmaso Rocha. - Antero Le:vas. - Manoel Duarte. - Souza
Co~tll. -- Bittencourt Azambuja. - Nicolau Vergueiro. - Glycerio Alves. Mércio Teixeira. - Daniel Faraco. - Pedro Vergara. - Herophilo Azam~
buja. -·- Bayard Lima. - Manoel Severino Nunes. - Agostinho Monteiro.
- Epilogo de Campos. - Alarico NuneS' Pacheco. - Antenor Bogéa. lvlathia::: Olympio. - José Candido Ferraz. - Antonio Maria de Rezende
ComJa. -·- Ade{mar Rocha. - Coelho Rodrigues. -- Plínio Pompeu. Fernandes Tavora. - Paulo Sarasate. - Gentil Barreira. - Beni Carvalho.
Leão
--- Egbet'fo Rodrigues. - Fernando Telles. - José de Borba. Sampaio - . Alencar Araripe. - Edgard de Arruda. - l. Ferreira de Souza.
- Tosé Ai.:gusto Bezerra de Medeiros. - Aluizio Alves. - Adalberto Ribeiro.
-· VE'l'g:rwud Wanderley. - Argemiro de Figueiredo. - João Ar1ripino Filho.
-- foão Ut'sulo Ribeiro Coutinho Filho. - Ernani Eyres Satyro e Souza.
-- Plínio Lemos . - Fernando Carneiro da Cunha Nobre{la. - Osmar de
Araujo Aq[lino. - Carlos de Dma Cavalcanti. - Alde Feijó Sampaio. João Cleophas de Oliveira. - Gilberto de Me/lo Freyre. - Antonio de Freitas
Cavalcar:ti. - lv'lario Gomes de Barros. - Rui Soares Palmeira. - Walter
Franca. --- Leandro Maciel. - Heribaldo Vieira. - Aloysio de Carvalho Filho,
-·- Jrrracy Magalhães. - Octavio Mangabeira. - Manoel Novaes. - foão
de Costa Pinto Dantas funior. - Clemente Mariani Bittencourt. - Raphael
Cincurá de Andrade. - João Mendes da Costa Filho. - Luiz Vianna. -Alberico Fraga. ·-Nestor Duarte. - AZ:omar de Andrade Baleeiro. - Rui!
Santos. --- Luiz Claudio. - Hamilton de Lacerda Nogueira. - Euclydes
FigLZf'iredo. - furandyr Pires. - José Eduardo de Prado Kelly. - Antonio
Jo.•é Romão Jun'or. - fosé de Carvalho Leonil. - José Monteiro Soares Filho.
-- Jc.sé Monteiro de Castro. - fosé Bonifacio Lafayette de Andrade. José Maria Lopes Cançado. - fosé de Magalhães Pinto. - Gabriel de R.
Passos. - Milton Soares Campos. - Lycur,qo Leite Filho. - Mario Masagão.
- Pa[llo Nogueira Filho. - Romeu de Andrade Lourenção. - Plinio Barreto.
0
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-- Luiz de Toledo Pisa Sobrinho. - Aureliano Leite. - Jalles Machado de
Siqueira. Vespasiano Martins. foão Vilasbôas. - Dolor F'"rreira
de Andrade. - Agrícola Paes de Barros. - Erasto Gaertner. - Tavares
d"Amarnl. - Cônego Tomás Fonte. - fosé Antonio Flores da Cunha. Osório Tuguty de Oliveira Freitas. - Leopoldo Neves. - Luiz Lago de
Araujo. - Benjamin Miguel Farah. - M. do N. Vargas Netto. - Francisco
G1.1rgel Amaral Valente. - José de Segadas Vianna. - Manoel Benicio
Fontencl!e. - Paulo Baeta Neves. - Antonio fosé da Silva. - Edmundo
Barreto Pinto ( * *) . - Abelardo dos Santos Mata. - Jarbas de Lery Santos.
-- Ezequiel da Silva Mendes. - Alexandre Marcondes Filho. - Hugo
Gorghi. -- Guaracy Silveira. - José Corre!a Pedroso /unior. - Romeu fosé
Fioci. - Bcrtho Condé. - Euzebio Rocha. - Me/lo Braga. - Arthur Fischer.
- Gre17orio Bezerra ( *). - Agostinho de Oliveira ( *) . - A/cedo Coutinh.> ( *) . - Lu!z Carlos Prestes ( *) . - João Amazonas ( *) . - M auricio
Grabois ( *) . - f oaquim Baptista Netto ( *) . - Claudino J. Silva ( *) . Alcidcs Sabença ( *) . - f orge Amado ( *). - f osé Chrispim ( *). - Oswaldo
Pacheco da Silva ( *) . - Caires de Britto ( *) . - Abílio Fernandes ( *) . Lino !vlaché<do. - Souza Leão. - Durval Cruz. - Armando Fontes. - Jacy
de Figueiredo. - Daniel de Carvalho. - Mario Brant. - A. Bernardes Filho.
- Philippe Balbi. - Arthur Bernardes. - Altino Arantes. - Munhoz da
Rocha. -- Deodoro Machado de Mendonça. - O/avo Oliveira. - Stenio
Gome.>. - João Adeodato. - Café Filho. - Theodulo Albuquerque.
Romeu de Campos Vergai. - Padre Dr. Alfredo de Arruda Câmara.
1Vla•10·~l Victor. - Hermes Lima. - Domingos Velasco. - Raul Pilla.

(*) Representantes do extinto Partido Comunista, que tiveram seus niandato0. cassados pela Lei n.9 211. de 7 d.e janeiro de 1948, e publicada no
Diário O{icial, ], em 8 do mesmo mês e ano.
(**) Mandato cassado pelo projeto de Resolução da Câmara dos Deputados, aprovado em 25 de maio de 1949 e publicado no Diário do Congresso
Nacional, 110 dia 26 do mesmo mês e ano.

LEI N. 1.305, DE 13 DE JULHO DE. 1951
Eleição do Presidente e do Vice..-Presidente da República
pelo Congresso Nacional

LEI N 9 1.395, DE 13 DE JULHO DE 1951
Dispõe sôbre a eleição do Presidente e do Vice-Presidente
da República pelo Congresso Nacional.
O Presidente da República :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República
na segunda metade do período presidencial, far-se-á a eleição pelo Congresso
Nacional para ambos os cargos, trinta dias depois da última vaga.
Art. 2Q Para essa eleição será o Congresso convocado pelo seu Presidente, mediante edital, que será publicado, por três vêzes, no Diário do Congresso Nacional, e do qual deverão constar a data e hora da sessão.
Parágrafo único. Se as vagas ocorrerem no intervalo das sessões legislativas, a convocação caberá ao Presidente da República em exercício, que a fará
imediatamente após a sua p.osse, de forma que se torne possível a eleição no
têrmo do prazo estabelecido pelo art. 1°.
Art. 3Q Não começará a eleição sem a presença da maioria dos membros
do Congresso, mas a sessão não deixará de ser aberta nem será suspensa pela
falta de quorum legal, devendo continuar até que êste se verifique, vote, pelo
menos, a mencionada maioria e termine o processo eleitoral.
Art. 4° A eleição processar-se-á mediante voto secreto, e em escrutinios
distintos um para Pre11:dente e outro para Vice-Pre.,idente. Cada membro do
Congresso será chamado nominalmente e depositará a sua cédula em urnd
fechada, que estará sôbre a mesa.

§ 1Q As cédulas poderão ser dactilografadas ou impressas, e conterão
apenas a designação da eleição e o nome, por extenso, do candidato.
§ 2° Antes de aberta a urna, poderá votar qualquer membro do Congresso que o não tenha feito quando chamado.
§ 3Q Finda a eleição, a mesa apurará os votos e proclamará imediatamente o resultado, considerando-se eleito o candidato que obtiver maioria
absoluta de sufrágios dos presentes e, em caso de empate, o mais velho.
§ 4Q Se no primeiro escrutínio, nenhum dos candidatos obtiver maioria
absoluta, nem houver empate, realizar-se-ão tantos escrutínios quantos forem
necessários para um ou outro re&ultado.

§ 5Q Proclamado o resultado da eleição, suspender-se-á a sessão pelo
tempo necessário para que seja lavrada a ata respectiva e, reabertos os trabalhos, será a mesma submetida a aprovação do plenário.
§ 6° A ata, além de tôdas as ocorrências que se derem na eleíção, mencionará os nomes dos membros do Congresso que houverem votado e o
número dos que o não tiverem feito.
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Não se contarão os v.0tos dados a pessoas inelegíveis.

Art. 6° Antes de encerrada a sessão, o Presidente da Mesa convocará
novamente o Congresso Nacional, a fim de receber o compromisso dci Pres:dente e do Vice-Presidente da República, na forma do art. 41, III, da Constituição Federal.
Art. 7• A sessão será dedicada exclusivamente à eleição, não sendo
licito tratar nela de assuntos que lhe sejam estranhos.
Art. 8• Nos casos omissos nesta Lei, observar-se-á o Regimento Comum
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, vigente na época em que se
tenham verificado as vagas.
Art. · 9•

Revogam-se as disposições em. contrário.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1951; 130• da Independência e 63• da
República.
GETÚLIO VARGAS.

Francisco Negrão de Lima.

LEI N.0 1.079, DE 10 DE ABRIL DE. 1950
Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento

LEI N.õ 1'.079, DE 10 DE ABiÜL DE l950
Define os crimes de responsabilidade e regala o respectivo
processo de jalgam~nio: ·

O Presidente da República :
Faço saber que o Congre'sso Nacional decreta e eu sanclono
a seguinte Lei :

PARTE PRIMEIRA
Do Presidente da República e Ministros de Estado
Art. 19
cifica.

São crimes de responsabilidade os que esta lei

espe~

Art. 2 9 Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simples~
mente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo, com
inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer função
pública, imposta pelo Senado Federal nos processo contra o Presidente da República ou Ministros de Estado, contra os Minis~
tros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador Geral
da República .
Art. 39 A imposição da pena referida no artigo anterior
não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum
na justiça ordinária, nos têrmos das leis de processo penal.
Art. 4.º São crimes de responsabilidade os atos do Presí~
dente da República que atentarem contra a Constituição Federaí,
e, especialmente, contra :
I -

A existência da União;

II - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados;
ciais;

III -

O exercício dos direitos políticos, individuais e so;..

-

IV
V
VI
VII
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A segurança interna do país;
A probidade na administração;
A lei orçamentária;
A guarda e o legal emprêgo dos dinheiros públicos;

VIII - O cumprimento das decisões judiciárias (Constituição, artigo 89).
·Título l
CAPÍTULO 1

DOS CRIMES CONTRA A EXIST:t;;NCIA DA UNIÃO
Art. 5 9 São crimes de responsabilidade contra a existência
política da União :
1 - entreter, direta ou indiretamente, inteligência com govêrno estrangeiro, provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou
dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra
contra a República;
2 - teµtar, diretamente e por fatos, submeter a União ou
algum dos Estados ou Territórios a domínio estrangeiro, ou dela
separar qualquer Estado ou porção do território nacional;
3 - cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira.
expondo a ~:<epública ao perigo da guerra, ou comprometer-lhe
a neutralidaqe;
4 - revelar negócios políticos ou militares, que devam ser
mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa ou dos
ínterêsses da Nação;
5 - auxiliar, por qualquer modo, nação inimiga a fazer
a guerra ou a cometer hostilidade contra a República;
6 - celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da Nação;
7 - violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país;
8 - dedarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem autorização do Congresso
Nacional.
9 - não empregar contra o inimigo os meios de defesa de
que poderia dispor;
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1O - permitir o Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso Nacional, que
fôrças estrangeiras transitem pelo território do país, ou, por mó.;
tivo de guerra, nêle permaneçam temporàriamente;
11 -

trangeiras.

violar tratados legitimamente feitos com nações es-

CAPÍTULO 11

DOS CR_IMES CONTRA O LIVRE EXERCíCIO
DOS PODERES CONSTITUCIONAIS
Art. 6 9 São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados :
1 - tentar dissolver o Congresso Nacional. impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de
qualquer de suas Câmaras;
2 - usar de violência ou ameaça contra algum representante da Nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para
coagí-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante subôrno ou
outras formas de corrupção.
3 - violar as imunidades asseguradas aos membros do
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos EstadoE,
da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das Câmaras
Municipais;
4 - permitir que fôrça estrangeira transite pelo território do
país ou nêle permaneça quando a isso se oponha o Congresso
Nacional;
5 - opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do
Poder Judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus
atos, mandados ou sentenças;
6 - usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou
jurado, a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou
voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício;
7 - praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato
definido como crime neste artigo;
8 - intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com desobediência às normas constitucionais.

-
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CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA O EXERCíCIO DOS DIREITOS
POUTICOS, INDIVIDUAIS E SOCIAIS
Art. 7. 0 São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais :
1 - impedir por violência, ameaça ou corrupção, o livre
exercício do voto;
2 Obstar ao livre exercício das funções dos mesários
eleitorais;
3 - violar o escrutínio de seção eleitoral ou iniquinar de
nulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização
do respectivo material;
4 - utilizar o poder federal para impedir a livre execução
da lei eleitoral;
5 - servir-se das autoridade sob sua subordinação imediata
para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o
pratiquem sem repressão sua;
6 - subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social;
7 - incitar militares à desobediência à lei ou infração à
disciplina;
8 - p.i;ovocar animosidade entre as classes armadas ou contra
elas, ou delas contra as instituições civis;
9 - violar patentemente qualquer direito ou garantia indi~
vidual const..ante do art. 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição;
1O - tomar ou autorizar durante o estado de sítio, medidas
de repressão que excedam os limites estabelecidos na Constituição.
1

CAPÍTULO IV

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA
DO PAíS
Art. 8.'' São crimes contra a segurança interna do país :
1 - tentar mudar por violência a forma de govêrno da República;
2 - tentar mudar por violência a Constituição Federal ou de
algum dos Estados, ou lei da União, de Estado ou Município;

-
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3 - decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso
Nacional, ou no recesso dêste, não havendo comoção interna grave
nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper ou não ocorrendo guerra externa;
4 - praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos.
crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal;
5 - não dar as providências de sua competência para impe:dir
ou frustar a execução dêsses crimes;
6 cional;

ausentar-se do país sem autorização do Congresso Na-

7 - permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei
federal de ordem pública;
8 - deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências.
determinadas por lei ou tratado federal e necessárias à su2 ex.e....
cução e cumprimento.
CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE NA
ADMINISTRAÇÃO
Art. 9'1 São crimes de responsabilidade contra a probidade
na administração :
1 - omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e
resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo;

2 - não prestar ao Congresso Nacional, dentro de sessenta
dias após a abertura eia sessão legislativa, as contas relativas ao·
exercício anterior;
3 - nao tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados. quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de
atos contrários à Constituição;
4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às
disposições expressas da Constituição;
5 - Infringir, no provimento dos cargos públicos, as normas
legais;
6 - usar de violência ou ameaça contra funcionário püblicopara coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de subôrno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim.

7- proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra
e o decôro do cargo.
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DOS CRIMES CONTRA A LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1O. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:
1 - Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do
orçamento da República dentro àos primeiros dois meses de cada
sessão legislativa;
2 - Exceder ou transportar sem autorização legal as verbas
do orçamento;
3 - Realizar o estôrno de verbas;
4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária.
CAPÍTULO VII

DOS CRIMES CONTRA A GUARDA E LEGAL
EMPRÊGO DOS DINHEIROS PúBLICOS
Art. 11 . São crimes de responsabilidade contra a guarda
e o legal emprêgo dos dinheiros públicos :
1 - ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas;
2 - Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as forma.!idades legais;'
3 - Co:p.trair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices
ou efetuar operação de crédito sem autorização legal;
4 - alienar imóveis nacionais ou empenhar rendas públicas
.sem autorização em lei;
5 - negligenciar a arrecadação das rendas impostas e taxas,
bem como a conservação do patrimônio nacional.
CAPÍTULO VIII

DOS C~~IMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS
DECISõES JUDICIÁRIAS
Art. 12. São crimes de responsabilidade contra as decisões
judiciárias :
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados
·OU decisões ~o Poder Judiciário;

-
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2 - recusar o cumprimeito das decisões do Poder Judiciário
no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;
.. 3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal
do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
4 - impedir ou frustar pagamento determinado por sentença
judiciária.
Título Il
DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 13. São crimes de responsabilidade dos Ministros de
Estado:
1 - os atos definidos nesta lei, quando por êles praticados
ou ordenados;
2 - os atos previstos nesta lei que os Ministros assinarem
com o Presidente da República ou por ordem dêste praticarem;
3 - A falta de comparecimento sem justificação, perante n
Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, ou qualquer das suas
•Comissões, quando uma ou outra casa do Congresso os convocar
para, pessoalmente, prestarem informações acêrca de assunto previamente determinado;
4 - Não prestarem, dentro em trinta dias e sem motivo
4usto, a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, as informações que ela lhes solicitar por escrito, ou prestarem-nas com
falsidade.

PARTE SEGUNDA
Processo e Julgamento
Título úNICO
DO PRESIDENTE DA REPúBLICA E MINISTROS DE ESTADO
CAPÍTULO 1

DA DENúNCIA
Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presi<lente da República ou Ministro de Estado, por crime de respon.sabilidade, perante a Câmara dos Deputados.

-
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Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente
o cargo.
Art. 16. A denúncia, assinada pelo denunciante e com a
firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a
comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los,
com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o
rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo.
Art. 17. No processo de crime de responsabilidade, servirá
de escrivão um funcionário da Secretaria da Câmara dos Deputados, ou do Senado, conforme se achar o mesmo em uma ou outra
casa do Congresso Nacional.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo deverão
comparecer para prestar o seu depoimento, e a Mesa da Câmara
dos Deputados ou do Senado, por ordem de quem serão notificadas, tomará as providências legais que se tornarem necessárias
para compelí-las a obediência.
CAPÍTULO II

DA ACUSAÇÃO
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no expediente da
sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da
qual participem, observada a respectiva proporção, representantes.
de todos os partidos para opinar sôbre a mesma.
Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior se reunirá dentro qe 48 horas e, depois de eleger seu presidente e relator,
emitirá parecer, dentro do prazo de dez dias, sôbre se a denúncia
deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro dêsse
período poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia.

§ 1? Q parecer da comissão especial será lido no expediente
da sessão da Câmara dos Deputados e publicado integralmente
no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, juntamente com a
denúncia, devendo as publicações ser distribuídas a todos os
deputados.
§ 29 Quarenta e oito horas após a publicação oficial do parecer da Comissão especial, será o mesmo incluído, em primeiro
lugar, na ordem do dia da Câmara dos Deputados, para uma
discussão única.
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durante uma hora, sôbre o parecer, ressalvado ao relator da comissão especial o direito de responder a cada um.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer, e submetido o
mesmo a votação nominal, será a denúncia, com os documentos
que a instruam, arquivada, se não fôr considerada objeto de deliberação. No caso contrário, será remetida por cópia autêntica ao
denunciado, que terá o prazo de vinte dias para contestá-la e indicar os meios de prova com que pretenda demonstrar a verdade
do alegado.

§ l 9 Findo êsse prazo e com ou sem a contestação, a comissão especial determinará as diligências requeridas, ou que julgar
convenientes, e realizará as sessões necessárias para a tomada
do depoimento das testemunhas de ambas as partes, podendo
ouvir o denunciante e o denunciado, que poderá assistir pessoalmente, ou por seu procurador, a tôdas as audiências e diligência
realizadas pela comissão, interrogando e contestando as testemu-_,
nhas e requerendo a reinquirição ou acareação das mesmas.
§ 2 9 Findas essas diligências, a comissão especial proferirá
no prazo de dez dias, parecer sôbre a procedência ou improcedência da denúncia.
•
§ 39 Publicado e distribuído êsse parecer na forma do § l ''
do art. 20, será o mesmo incluído na ordem do dia da sessão
imediata para ser submetido a duas discussões, com o interregno
de 48 horas entre uma e outra.
§ 49 Nas discussões do parecer sôbre a procedência ou improcedência da denúni:ia, cada representante de partido poderá
falar uma só vez e durante uma hora, ficando as questões de ordem subordinadas ao disposto no § 2 9 do art. 20.
Art. 23. Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo
submetido a votação nominal, não sendo permitidas então, questões
de ordem, nem encaminhamento de votação.

§ l.º Se da aprovação do parecer resultar a procedência da
denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos
Deputados.
§ 29 Decretada a acusação, será o denunciado intimado imediatamente pela Mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio
do }9 Secretário.
§ 39 Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal,
a sua intimação será solicitada, pela Mesa da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que
êle se encontrar.
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§ 49 A Câmara dos Deputados elegerá uma com1ssao de
três membros. para acompanhar o julgamento do acusado.
§ 59 São efeitos imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República, ou de Ministro de Estado, a suspensão do
exercício das funções do acusado e da metade do subsídio ou do
vencimento, até sentença final.
§ 6 9 Conforme se trate da acusação de crime comum ou de
responsabilidade, o processo será enviado ao Supremo Tribunal
Federal ou ao Senado Federal.
CAPÍTULO III

DO JULGAMENTO
Art. 24. Recebido no Senado o decreto de acusação com
o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado a
líbelo pela comissão acusadora, remeterá o Presidente cópia de tudo
ao acusado, que, na mesma ocasião e nos têrmos dos parágrafos
29 e 39 do art. 23, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o Senado.
Parágrafo únko. Ao Presidente do Supremo Tribunal Federal enviar-se-á o processo em original, com a comunicação do
dia designado para o julgamento.
Art. 25. O acusado comparecerá, por si ou pelos seus advogados, podep.do, ainda, oferecer novos meios de prova.
Art. 26. No caso de revelia, marcará o Presidente novo
dia para o .iulgamento e nomeará para a defesa do acusado um
advogado, é'j quem se facultará o exame de tôdas as peças de
acusação.
Art. 2?. No dia aprazado para o julgamento, presentes o
acusado, seus advogados, ou o defensor nomeado a sua revelia,
e a comissãp acusadora, o Presidente do Supremo Tribunal Federal. abrindo a sessão, mandará ler o processo preparatório, o
líbelo e os artigos de defesa; em seguida inquirirá as testemunhas,
que deverão depor publicamente e fora da presença umas das
outras.
Art. 28. Qualquer membro da Comissão acusadora ou do
Senado, e bem assim o acusado ou seus advogados, poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas que julgarem necessárias.
Parágrafo único. A Comissão acusadora, ou o acusado ou
·seus advogaidos poderão contestar ou argüir as testemunhas, sem,
contudo, interrompê-las e requerer a acareação.
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que o Presidente fixar e que não poderá exceder de duas horas.
Art. 30. Findos os debates orais e retiradas as partes,
abrir-se-á discussão sôbre o objeto da acusação.
Art. 31. Encerrada a discussão, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal fará relatório resumido da denúncia e das provas
da acusação e da defesa e submeterá à votação nominal dos senadores o julgamento.
Art. 32. Se o julgamento fôr absolutório, produzirá desde
logo, todos os efeitos a favor do acusado.
Art. 33. No caso. de condenação, o Senado, por iniciativa
do Presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado, para
o exercício de qualquer função pública; e no caso de haver crime
comum, deliberará ainda sôbre se o Presidente o deverá submeter à justiça ordinária, independentemente da ação de qualquer
interessado.
Art. 34. Proferida a sentença condenatória, o acusado estará, ipso facto, destituído do cargo.
Art. 35. A resolução do Senado constará de sentença que
será lavrada, nos autos do processo, pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal, assinada pelos senadores que funcionarem como
juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no
Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional.
Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do processo
de responsabilidade do Presidente da República ou dos Ministros
de Estado, o deputado ou senador :
a) que tiver parentesco consangüíneo ou afim, com o acusado, em linha reta; em linha colateral, os irmãos, cunhados, enquanto durar o cunhadio, e os primos co-irmãos;
b) que, como testemunha do processo, tiver deposto de ciência própria.
Art. 37. O Congresso Nacional deverá ser convocado, extraordinàriamente, pelo têrço de uma de suas câmaras, caso a
sessão legislativa se encerre sem que se tenha ultimado o julgamento do Presidente da República ou de Ministro de Estado,
bem como no caso de ser necessário o início imediato do processo.
Art. 38. No processo e julgamento do Presidente da República e dos Ministros de Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo
em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos internos da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. como o Código de
Processo Penal.
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Título 1
CAPÍ.TULO 1

DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Art. 39 . São crimes de responsabilidade dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal :
1 - alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso,
a decisão ou voto já proferido em sessão do Tribunal;
2 - proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na
causa;
3 - exercer atividade político~partidária;
4 - ser patentemente desidioso no cumprimeito dos deveres
do cargo;
5 - proceder de modo incompatível com a honra, dignidade
e decôro de suas funções.
CAPÍTULO II

DO PROCURADOR GERAL DA REPúBLICA
Aft. 40. São crimes de responsabilidade do Procurador
Geral da R,epública :
1 - emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito na causa;
2 - recusar~se a prática de ato que lhe incumba;
3 - ser patentemente desidioso no cumprimento de suas
atribuições;
4 - woceder de modo incompatível com a dignidade e o
decôro do cargo.
Título II

DO PROCESSO E JULGAMENTO
CAPÍTULO 1

DA DENúNCIA
Art. 11. É permitido a todo cidadão denunciar, perante o
Senado Fe1:leral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o
Procurador Geral da República, pelos crimes de responsabilidade
que cometerem (artigos 39 e 40) .

-
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Art. 42. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado
não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo.
Art. 43. A denúncia, assinada pelo denunciante com a fir,.
ma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a
comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los,
com a indicação do local onde possam ser encontrados. Nos crimes
de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol
das testemunhas, em número de cinco, no mínimo.
Art. 44. Recebida a denúncia pela Mesa do Senado, será
lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão
especial, eleita para opinar sôbre a mesma.
Art. 45. A comissão a que alude o artigo anterior, reunirse-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sôbre se a denúncia deve
ser, ou não julgada objeto de deliberação. Dentro dêsse período
poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias.
Art. 46. O parecer da Comissão, com a denúncia e os
documentos que a instruírem, serão lido no expediente da sessão
do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em
avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores, e dado
para ordem do dia da sessão seguinte.
Art. 47. O parecer será submetido a uma só discussão e a
votação nominal. considerando-se aprovado se reunir a maioria simples de votos .
Art. 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve
constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados.
Art. 49. Se a denúncia fôr considerada objeto de deliberação, a Mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado, para responder
à acusação no prazo de 10 dias.
Art. 50. Se o denunciado estiver fora do Distrito Federal, a
cópia lhe será entregue pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado em que se achar. Caso se ache fora do país ou em lugar
incerto e não sabido, o que será verificado pelo 1. º Secretário do
Senado, a intimação far-se-á por edital. publicado no Diário do
Congresso Nacional, com a antecedência de 60 dias, aos quais se
acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do art. 49.
Art. 51. Findo o prazo para a resposta do denunciado, seja
esta recebida, ou não, a comissão dará parecer, dentro de dez dias,
sôbre a procedência ou improcedência da acusação.
Art. 52. Perante a comissão, o denunciante e o denunciado
poderão comparecer pessoalmente ou por procurador, assistir a
todos os atos e diligências por ela praticados, inquirir, reinquirir,
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contestar testemunhas e requerer a sua acareação. Para êsse
efeito, a comissão dará aos interessados conhecimento das suas
reuniões e das diligências a que deva proceder, com a indicação de
lugar, dia e hora.
Art. 53. Findas as diligências, a comissão emitirá sôbre elas
o seu parecer, que será publicado e distribuído, com tôdas as peças
que o instruírem, e dado para ordem do dia 48 horas, no mínimo,
depois da distribuição.
Art. 54. íl:sse parecer terá uma só discussão e considerar~
será aprovado, se, em votação nominal, reunir a maioria simples
dos votos.
Art. 55. Se o Senado entender que não procede a acusação,
serão os papéis arquivados. Caso decida o .:ontrário, a Mesd
dará imediato conhecimento dessa decisão ao Supremo Tribunal
Federal, ao Presidente da República, ao denunciante e serrlherá
comunicada a requisição que será verificada pelo 1. 0 secretário.
Art. 56. Se o denunciado não estiver no Distrito Federal, a
decisão da Mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
onde se achar. Se estiver fora do país ou em lugar incerto e não
sabido, o Secretário do Senado farrSerá a intimação mediante
edital pelo Diário do Congresso Nacional, com a antecedência de
60 dias.
Art. 57. A decisão produzirá desde a data da sua intima;
ção os seguintes efeitos contra o denunciado:
a)
final;
b)

ficar suspenso do exercício das suas funções ate sentença
ficar sujeito a acusação criminal;

e) perder, até sentença final, um têrço dos vencimentos, que
lhe será pai~o no caso de absolvição.
CAPÍTULO II

DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
Art. 58. Intimado o denunciante ou o seu procurador da
decisão a que aludem os três últimos artigos, serrlherá dada vista
do processo,. na Secretaria do Senado, para, dentro de 48 horas,
oferecer o lí~elo acusatório e o rol das testemunhas. Em seguida
abrirrSerá Vtsta ao denunciado ou ao seu defensor, pelo mesmo
prazo para oferecer a contrariedade e o rol das testemunhas.
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Art. 59. Decorridos êsses prazos, com o libelo e a contrariedade ou sem êles, serão os autos remetidos, em original, ao Presi~
dente do Supremo Tribunal Federal. ou ao seu substituto legal,.
quando seja êle o denunciado, comunicando-se-lhe o dia designado.
para o julgamento e convidando-o para presidir a sessão.
Art. 60. O denunciante e o acusado serão notificados pela
forma estabelecida no art. 56, para assistirem ao julgamento, devendo as testemunhas ser, por um magistrado, intimadas a compa~
recer à requisição da Mesa.
Parágrafo único. Entre a notificação e o julgamento deverá:
mediar o prazo mínimo de 1O dias.
Art. 61. No dia e hora marcados para o julgamento, o Senado reunir-se-á, sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto legal. Verificada a presença
de número legal de senadores, será aberta a sessão e feita a chamada das partes, acusador e acusado, que poderão comparecer
pessoalmente ou pelos seus procuradores.
Art. 62. A revelia do acusador não importará transferência
do julgamento, nem perempção da acusação.

§ l .º A revelia do acusado determinará o adiamento do
julgamento, para o qual o Presidente designará novo dia, nomeando um advogado para defender o revel.
§ 2.

Ao defensor nomeado será facultado o exame de tôdas
as peças do processo .
0

Art. 63. No dia definitivamente aprazado para o julga~
mente, verificado o número legal de senadores, será aberta a sessão e facultado o ingresso às partes ou aos seus procuradores.
Serão juízes todos os senadores presentes, com exceção dos impedidos nos têrmos do art. 36.
Parágrafo único. O impedimento poderá ser oposto pelo
acusador ou pelo acusado e invocado por qualquer senador.
Art. 64. Constituído o Senado em Tribunal de julgamento,
o Presidente mandará ler o processo e, em seguida, inquirirá publicamente as testemunhas, fora da presença uma das outras.
Art. 65. O acusador e o acusado, ou os seus procuradores-,.
poderão reinquirir as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las
e requerer a sua acareação. Qualquer senador poderá requerer
sejam feitas as perguntas que julgar necessárias.
Art. 66. Finda a inquirição, haverá debate oral, facultadas
a réplica e a tréplica entre o acusador e o acusado, pelo prazo que o.
presidente determinar.

Parágrafo único.
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UJtimado o debate, retirar-se-ão as partes

do recinto da sessão e abrir-se-á uma discussão única entre os

senadores sôbre o objeto da acusação.

Art. 67. Encerrada a discussão, fará o Presidente um relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, bem
como das respectivas provas, submetendo em seguida o caso a julgamento.
CAPÍTULO III

DA SENTENÇA
Art. 63. O julgamento será feito, em votação nominal. pelos
senadores desimpedidos, que responderão "sim" ou "não" à se·guinte pergunta enunciada pelo Presidente: "Cometeu o acusado
F o crime que lhe é imputado e deve ser condenado à perda do
seu cargo?".
Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos,
dois terços dos votos dos senadores presentes, o Presidente fará
nova consulta ao plenário sôbre o tempo não excedente de cinco
anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o
exercício de qualquer função.
Art. 69. De acôrdo com a decisão do Senado, o Presidente
lavrará, nos autos, a sentença que será assinada por êle e pelos
senadores, qpe tiverem tomado parte no julgamento, e transcrita
na ata.
1

Art. 70. No caso de condenação, fica o acusado desde logo
destituído do seu cargo. Se a sentença fôr absolutória, produzirá
a imediata r:eabilitação do acusado, que voltará ao exercício do
.cargo, com direito à parte dos vencimentos de que tenha sido
privado.
Art. 71. Da sentença, dar-se-á imediato conhecimento ao
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao
acusado.
Art. 72. Se no dia do encerramento do Congresso Nacional
não estiver concluído o processo ou julgamento de Ministro do
Supremo Tribunal Federal ou do Procurador Geral da República.
deverá êle ser convocado extraordinàriamente pelo têrço do Senado Federal.
Art. 73. No processo e julgamento de Ministro do Supremo Tribunal pu do Procurador Geral da República serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, o Regimento
Jnterno do Senado FE>deral e o Código de Processo Penal.
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PARTE QUARTA
Título ünico
CAPÍTULO

DOS GOVERNADORES E SECRETÁRIOS DOS ESTADOS
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos gover-:
nadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por êles
praticados, os atos definidos como crimes nesta lei.
CAPÍTULO II

DA DENúNCIA. ACUSAÇÃO E JULGAMENTO
Art. 75. E' permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a Assembléia Legislativa, por crime de responsabilidade.
Art. 76. A denúncia assinada pelo denunciantE' e com a
firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a
comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los
com a indicação do local em que possam ser encontrados. Nos:
crimes de que houver prova testemunhal, conterá o rol das tescemunhas, em número de cinco, pelo menos.
Parágrafo único. Não será recebida a denúncia depois que
o Governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo.
· Art. 77. Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, se a Assembléia Legislativa, por maioria absoluta, decretar a procedência da acusação, será o Governador imediatamente.
suspenso de suas funções .
Art. 78. O Governador será julgado nos crimes de responsabilidade, pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado senão à perda do cargo, com
inabilitação até cinco anos para o exercício de qualquer função
pública, sem prejuízo da ação da justiça. comum.

§ 1. 0 Quando o tribunal de julgamento fôr de jurisdição
mista, serão iguais, pelo número, os representantes dos órgãos que
o integrarem, excluído o presidente, que será o Presidente do Trrbunal de Justiça.
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§ 2.º Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a con~
denação pelo voto de dois terços dos membros de que se com~
puser o tribunal de julgamento.
§ 3. 0

Nos Estados, onde as Constituições não determinarem

<> processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores,

aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento
.ser proferido por um tribunal composto de cinco membros do
Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência do
.Presidente do Tribunal de Justiça local. que terá direito de voto
no caso de empate. A escolha dêsse Tribunal será feita - a dos
membros do legislativo, mediante eleição pela Assembléia; a dos
desembargadores, mediante sorteio.

§ 4. 0

Êsses atos deverão ser executados dentro em cinco
dias contados da data em que a Assembléia enviar ao Presidente
do Tribunal de Justiça os autos do processo depois de decretada
a procedência da acusação.
Art. 79. No processo e julgamento do Governador serão
subsidiários Jesta lei naquilo em que lhe forem aplicáveis, assim,
o regimento interno da Assembléia Legislativa e do Tribunal de
Justiça, como o Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Os Secretários de Estado, nos crimes
conexos com os dos governadores, serão sujeitos ao mesmo pro~
.cesso e julgamento.

Disposiçõ,es gerais
Art. 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente
da República e dos Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados
é tribunal de prohúncia e o Senado F~deral tribunal de julga~
mento; nos qimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador Geral da República, o Se~
nado Federal é, simultâneamente, tribunal de pronúncia e julgamento.
Parágrafo único. O Senad0 Federal. na apuração e julgamento dos crimes de responsabilidade funciona sob a presidência
do Presidente do Supremo Tribunal. e só proferirá sentença condenatória pelq voto de dois terços dos seus membros.
Art. 81. A declaração de procedência da acusação nos
crimes de responsabilidade só poderá ser decretada pela maioria
absoluta da Câmara que a proferir.
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Art. 82. Não poderá exceder de cento e vinte dias, con~
tados da data da declaração da procedência da acusação, o
prazo para o processo e julgamento dos crimes definidos nesta lei.
Art. 83. Esta lei entrará em vigor na data da sua
cação, revogadas as disposições em contrário.

publi~

Rio de Janeiro, 10 de abril de 1950; 129.º da Independência
e 62.º da República. - EURICO G. OUTRA. - Honório Mon~

teiro. - Sílvio de Noronha. - Canrobert P. da Costa. - Raul
Fernandes. - Guilherme da Silveira. - João Valdetaro de Amo~
rim e Melo. ___.!.. Daniel de Carvalho. - Clemente Marianí. Armando Trompowsky.

LEI N. 1.493, DE. 13 DE DEZEMBRO DE 1951
Pagamento de auxílios e subvenções

LEI NO 1.493, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

Dispõe sôbre o pagamento de auxílios e subvenções
O Presidente da República :
Lei:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

CAPÍTULO

DA COOPERAÇÃO FINANCEIRA DA UNIÃO
Art. 1• A cooperação financeira proporcionada pela União à instituições públicas, autárquicas, semi-estatais ou privadas far-se-á mediante auxílios e subvenções, para o que haverá consignação própria no Orçamento Geral
da República .
Art. 2° Os auxílios serão concedidos em virtude de lei, decreto, tratado
ou convênio, para atender a ônus ou encargos assumidos pela União para
com instituições públicas, autárquicas ou semi-estatais.
Art. 3• As subvenções, ordinárias ou extraordinárias, serão concedidas,
independente de legislação especial, a instituições privadas de caráter assistencial ou cultural. regularmente organizadas.

§ 1° As subvenções 'ordinárias, que serão concedidas anualmente, em
caráter continuado, terão por fim ajudar as instituições no custeio normal de
seus serviços.

§ 2° As subvenções extraordinárias, que terão caráter eventual e serão
concedidas sem prejuízo das subvenções ordinárias porventura atribuídas às
respectivas instituições, destinar-se-ão a realizações de natureza especial e
temporária, principalmente execução de obras, melhoramentos e adaptações,
aquisições de imóveis, instalações e equipamentos.
CAPÍTULO II

NORMAS ORÇAMENTARIAS
Art. 4° Para atender à despesa com o pagamento de subvenções ordinárias e extraordinárias, o Orçamento Geral da República, no Anexo do
Ministério da Educação e Saúde, destinará, anualmente, sob a consignação
-«Auxílios e Subvenções», importância não inferior à estimativa da renda de
loterias especificadas no anexo da Receita.
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§ 19 A dotação correspondente à subconsignação «Subvenções ordinárias» não poderá ser inferior a 20 o/0 (vinte por cento) do total estabelecido
com base neste artigo e será discriminada, por unidades federativas e por instituições.
§ 2" A dotação correspondente à subconsignação «Subvenções Extraordinárias» será dividida em duas partes : uma, atribuída ao Conselho Nacional
de Serviço Social e não inferior a 4 % (quatro por cento) d.o total a que se
refere o parágrafo anterior, para atender a necessidades ocorrentes, mediante
solicitação de entidades não contempladas na discriminação :orçamentária; outra,
discriminada por unidades federativas e por instituições, para atender a juízo
do legislador, ao disposto no § 2° do artigo 3 9 •

§ 3 9 Excepcionalmente, e para atender a necessidade inadiável, p:oderá
ser beneficiada pela cota atribuída no § 29 ao C. N. S. S., entidade já contemplada na discriminação do Orçamento.

§ 4° Vetado.
§ 5°

Vetado.

CAPÍTULO III

DAS ENTIDADES QUE PODEM SER BENEFICIADAS
Art. 5.º Sómente poderão ser beneficiados com subvenções entidades que
visem especificadamente aos seguintes fins :
I II III -

1

Promover a educação e desenv:olver a cultura;
Piromover a defesa da saúde e a assistência médico-social;
Plromover o amparo social da coletividade.

Art. 69

Não se concederá subvenção:

I -

A instituição que :

a)

vise à distribuição de lucros ou dividendos a seus participantes;

b) constitua patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter filantrópic:o;
e)

tenha finalidades precipuamente recreativas, esportivas ou comerciais;

d) distribua benefícios apenas aos próprios membros ou proprietários e
respectivas familias;
e) não tenha sido fundada até 31 de dezembro do ano anterior ao da
elaboração qa lei orçamentária;
f) não esteja regularmente organizada até 31 de dezembro do ano da
elaboração iJa lei orçamentária;

g) não tenha pedido registro no Conselho Nacional de Serviço Social
'ou cujo registro tenha sido negado definitivamente.
II neres.

11

caixa de aposentadoria e pensão, sociedade de montepio e congê-
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DO REGISTRO DAS INSTITUIÇÕES
Art. 7• O registro das instituições, no Conselho Nacional de Serviço
Social, será feito mediante requerimento, instruído com os seg1Iintes elementos :
I - Certidão do inteiro teor dos estatutos, regulamentos ou compromissos da instituição, fornecida pelo Registro Público das Pessoas Jurídicas;
II III -

Prova do mandado da diretoria em exercício;
Preenchimento do questionário adotado pelo C. N. S. S.

Art. 8• O Conselho Nacional de Serviço Social, à vista da documentação apresentada, concederá ou não o registro, de cujo indeferimento haverá
recurso para o Ministro da Educação e Saúde.
Parágrafo único. Se o requerimento de registro não fõr despachado dentro
de 3 ( trê .) meses de sua apresentação, considerar-se-á como negistrada a instituição, provisôriamente até que se dê o despacho.
Art. 9° Sempre que fõr feita qualquer alteração nos estatutos, regufamentos ou compromissos das entidades registradas, deve ser comunicada ao
C. N. S. S. com a remessa da certidão do respectivo registro.
Art. 10. Terá seu registro cancelado e perderá o direito ao recebimento
de subvenção a instituição :
I II -

Que infringir qualquer disposição desta Lei;
Que não possua diretoria com mandado regular;

III -

Cujo funcionamento tenha sofrido solução de continuidade;

IV -

Cuja prestação de contas contenha vício insanável.

§ 19 Do cancelamento do registro pelo C. N. S. S. caberá recurso para
o Ministro da Educação e Saúde.

§ 2• No caso previsto no n 9 III dêste éJrtigo, restabelecido o funcioni;t·
mento da entidade, poderá esta requerer a renovação do registro.
CAPÍTULO V

DO PAGAMENTO DAS SUBVENÇÕES
Art. 11 e seus parágrafos.

Vetado.

Art. 12. O pagamento de subvenção ordinária não depende de requerimento, mas na ocasião de recebê-la a entidade interessada deverá fazer, perante
a repartição pagadora, prova do mandato de sua diretoria e do seu regular
funcionamento, em atendimento à sua finalidade, atestado êste pelo juiz da
Comarca, promotor público, coletor federal da respectiva jurisdição, prefeito
ou coletor estadual.
Art. 13. O pagamento de subvenção extraordinária consignada no Orçamento depende de requerimento da instituição ao Ministério da Educação e
Saúde, instruído com os seguintes documentos :
I -

Prova do mandato de sua diretoria;

II
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Plano de aplicação da subvenção extraordinária;

III
Pr.ojeto, especificações e orçamentos dos servidores a serem realizados, se se tratar de início de obras;
IV - Prova do estado em que se encontram as obras se se tratar de
prosseguimento ou conclusão de serviços;
V -

Relação do material a ser adquirido se se tratar- de equipamento.

§ 1° Na ocasião do recebimento de subvenção extraordinária, a entidade
interessada deverá fazer, perante a agência do Banco do Brasil, as mesmas
provas a que se refere o art. 12.

§ 2° O pagamento de subvenção extraordinária c:oncedida por conta da
dotação atribuída ao Conselho Nacional de Serviço Social, a que se refere
o § 2° do art. 4°, obedecerá ao disposto nas Instruções que forem baixadas
a respeito e que deverão observar no que fõr aplicável, as exigências e disposições dêste Capítulo.
CAPÍTULO VI

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 14. As instituições contempladas com subvenções extraordinárias
são obrigadas a remeter ao Ministério da Educação e Saúde os comprovantes
das despesas ,efetuadas por conta das mesmas, devidamente autenticados.

§ 1° A prestação de contas será examinada pelo órgão competente do
Ministério, que julgando-a com vício ou defeito sanável, providenciará junto à
entidade para que a mesma promova sua regularização.

§ 2.0 Após o seu pronunciamento sôbre a prestação de contas o !órgão
a que se refere o artigo anterior submetê-la-á à apreciação definitiva do Tribunal de Contas.
§ 3° As instituições contempladas com subvenções ordinárias são obrigadas
a remeter ao Ministério da Educação e Saúde, o relatório de suas atividades,
inclusive o balanço financeiro.
Art. 15. As subvenções serão aplicadas rigorosamente aos fins a que
se destinam, não podendo correr à conta das mesmas, em nenhuma hipótese,
o pagament-o de qualquer tipo de remuneração pelo exercício dos cargo~
de dirigentes superiores da instituição, gratificações, representações, festas e
homenagens.
Parágrafg único. Entendem-se c:omo dirigentes superiores, para os fins
dêste artigo, o Presidente, o Provedor, os membros da Diretoria e demais
ocupantes de cargos eletivos.
Art. 16. O Ministério da Educação e Saúde não expedirá ordem de
pagamento enquanto a instituição interessada não houver apresentado a prestação de contas de subvenção ordinária recebida no primeiro semestre do.
exercício anterior ou da última subvenção extraordinária recebida até êsse ·
exercício.
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CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17. São isentos de sêlo os requerimentos previstos nos Capítulos IV e V desta Lei e bem assim os documentos destinados à sua instrução
e demais papéis referidos nos citados capítulos.
Art. 18. As instituições já registradas no C. N. S. S., à data desta Lei,
são dispensadas de novo registro, devendo apenas fornecer os elementos necessários à sua atualização, na conformidade das Instruções que forem bai·
xadas a respeito.
Art. 19. O Orçamento não poderá consignar mais de urna subvenção
ordinária, nem mais de urna extraordinária, a urna mesma instituição.
Parágrafo único. Poderá haver, entretanto, mais de uma subvenção
atribuída à mesma entidade mantenedora, desde que se destinem a insti•
tuições ou departamento diferentes por ela custeados.
Art. 20. O pagamento de subvenções e auxílios constantes do Orça•
mento de 1951, regular-se-á, no que fôr aplicável, pelas disposições desta
Lei, inclusive pelo disposto no § 2• do art. 3°, e excluída a condição esta·
belecida no art. 6°, n• I, letra e.
§ 1• Não é obrigatório, para os efeitos dêste artigo, o registro estabelecido no art. 7.°. Exigir-se-á entretanto, para o pagamento de subvenções e auxílios a entidades que não hajam apresentado seus Estatutos
ao Ministério da Educaçã·o e Saúde, o preenchimento dessa formalidade.
§ 2° Serão baixadas, se preciso, novas instruções para o cumprimento
do disposto neste artigo.
Art. 21. Enquanto a matéria não fôr regulada em legislação especial,
estendem-se, no que forem aplicáveis, as disposições desta Lei, aos processos
de pagamento de subvenções ordinárias e extraordinárias consignadas nos
Anexos dos Ministérios da Aeronáutica, Agricultura e Justiça e Negócios
Interiores.
Parágrafo único. Não se concederá subvenção ordinária nem extraordinária no Anexo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores senão a
instituições de assistência ou proteção a menores, desde que não estejam compreendidas na proibição do art. 6°, nº I, desta Lei.
Art. 2• As restrições contidas no art. 19 não se aplicam aos auxilio&
e subvenções consignadas no Orçamento de 1952.
Art. 23. Enquanto não fôr adotada na Lei orçamentária a nomenclatura estabelecida nesta Lei, entendem-se como auxílios, subvenções ordinárias e subvenções extraordinárias, respectivamente e para todos os efeitos,
as contribuições, subvenções e auxílios consignados no orçamento para 1952
e anteriores.
Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro,
63° da República.

13 de dezembro de 1951; 130• da Independência e
GETÚLIO VARGAS.

E. Simões Filho.
Francisco Negrão de Lima.
Hrácio Lafer.
João Cleofas.
Nero Moura.

LEI Nº 1.493, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951
Promulgação de dispositivos vetados pelo Presidente da Re
pública e mantidos pelo Congresso Nacional.

1

Faço saber que o Congresso Nacional manteve os seguintes dispositivos
vetados pelo Presidente da República no Projeto que se transformou na
Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951. os quais são promulgados nos
têrmo do art. 70, § 4. 0 , da Constituição, a fim de completarem a refe
rida Lei:
1

Art. 11 . Os créditos orçamentários referentes a subvenções de que
trata esta Lei serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas
e distribuídos ao Tesouro Nacional, que porá no Banco do Brasil. a disposição do Ministério da Educação e Saúde, os referentes a subvenções extraordinárias .

§ 1° Nos dois primeiros meses de cada ano, o Tesouro Nacional distribuirá às delegacias fiscais, nos Estados, as quantias correspondentes a tmbvenções ordinárias destinadas a instituições com sede nos mesmos.

§ 2° q Ministro da Educaçã.o e Saúde solicitará ao Banco do Brasil,
a conta dos créditos postos à sua disposição, o pagamento das subvenções
extraordinárias às instituições beneficiadas, no local das sedes destas ou nas
localidades mais próximas, por intermédio das agências do referido Banco,
deduz'das de cada subvenção extraordinária as respectivas taxas de serviço
bancário.
§ 3° A:,! subvenções e auxílios não pagos no exercício serão inscritos em
«restos a pa~ar».
Senado Federal. em 11 de fevereiro de 1952. Presidente 4'<> Senado Federal.

JoÃo CAFÉ

FrLHO,

LEI N.º 2.266, DE 12 DE JULHO DE 1954

Modifica os arts. 3. 0 , 21 e os §§ !.• e 2.º do art. 11. revoga
a letra d, do item I do art. 6• da Lei n• 1. 493, de 13 de
dezembro de 1951, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos têrmos do art. 70,
4•, da Constituição Federal. a seguinte Lei :
Art. 1° O art. 3• da Lei n• 1 . 493, de 13 de dezembro de 1951. passa
a ter a seguinte redação :
«Art. 3• As subvenções ordinárias ou extraordinárias serão concedidas, independente de legislação especial. a instituições públicas ou privadas
de caráter assistencial e cultural. regularmente organizadas.
Parágrafo umco. As entidades públicas>, beneficiada•. com dotações
referidas neste artigo, apresentnrão programa de aplicação dos recursos ao
Ministério a que estiver consignado o respectivo crédito».
Art. 2°
E' revogada a letra d do item 1 do art. '6• da Lei n• 1 . 493,
de 13 de dezembro de 1951.
Art. 3• Os§§ 1'' e 2° do art. li da Lei n'' 1.493, de 13 de dezembro de 1951, passam a ter a seguinte redação :

«§ 1° Até o fim do último dia do mês de fevereiro, de cada ano, o
Tesouro Nacional distribuirá ãs Delegacias Fiscais nos Estados as quantias
correspondentes a subvenções ordinárias destinadas ãs instituições com sede
nos mesmos, as quais serão pagas, sempre que possível. independente de
requerimento, nas coletarias federais dos Municípios.
§ 2° O Ministro de Estado competente solicitará ao Banco do Brasil.
ã conta dos créditos postos ã sua disposição, o pagamento das subvenções
extraordinárias ãs instituições beneficiadas, no local das sedes destas ou nas
localidades mais próximas, por intermédio das Agências do referido Banco,
deduzidas de cada uma as taxas de serviço bancário».
Art. 4° O art. 21 da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951.
trnnsformado o seu parágrafo único em § I.º e acrescentado mais uma parágrafo, passa a ter a seguinte redação :
Art. 21. Enquanto a matéria não fôr regulada em legislação especial.
estendem-se, no que forem aplicáveis, as disposições desta lei, inclusive o
artigo 11 e seus parágrafos, aos pagamentos de subvenções ordinárias e
extraordinárias consignadas nos orçamentos dos Ministérios da Aeronáutica,
Agricultura, Justiça e Negócios Interiores, e bem assim, ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, para prosseguimento de obras, mediante
acôrdo com estabelecimentos de ensino médio, e ao Serviço Nacional de
Tuberculose para custeio de leitos destinados a tuberculosos ou construçãn
Il'O Distrito Federal e no interior do país.

-

350 -

§ 2° E' extensivo às subvenções ordinárias consignadas nos anexos dos
Ministérios da Aeronáutica, Agricultura e Justiça e Negócios Interiores, o
caráter continuado previsto no § 1° do art. 3° da mesma lei».

Art. 5Q Não se aplica, quanto a subvenções constantes do Orçamento do Ministério da Agricultura para 1953, e anteriores, o disposto nos
artigos 6Q, letra e, e 19, da Lei nº 1.493, de 13 de dezembro de 1951.
Art. 6Q As alterações resultantes de nova redação do art. 3° de Lei
nQ 1.493, de 13 de dezembro de 1951. aplicar-se-ão também na execução
do Orçamento da União de 1953.

Art. 7Q Correrão por conta da União é serão
atribuída ao Conselho Nacional de Serviço Social, de
do art. 4Q da Lei nQ 1 . 493, de 13 de dezembro de 1951,
com o pagamento das subvenções extraordinárias a que

atendidas pela parte
acôrdo com o § 2°,
as despesas bancárias
se refere aquela lei.

Art. 8° São consideradas como feitas distintamente aos Ministérios da
Educação e Cultura e de Saúde, e aos respectivos Ministros as referências a
Ministério ou a Ministro da Educação e Saúde que constam da Lei n.º 1 . 493,
de 13 de dezembro de 1951.
Art. 9Q Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo:
gadas as .disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de julho de 1954. do Senado Federal,

JoÃo CAFÉ FILHO, Pr:?sidente

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS E SUPLENTES
AMAZONAS
PARTIDO TRABALHISTA .BRASILEIRO

.
.
.
.

.9.195
7.907
4.957
4.538

iosf Justino de Meb ........................................ .
Miguel Lupi Martins ......................................... .

1.659
622

Josué Cláudio de Souza ......................................
Alberto Antunes de Oliveira .................................
Áureo Bringel de Melo ......................................
Antero Ferreira Riça Júnior ..................................

Suplentes

PELA DEMOCRACIA CRISTÃ -- P.S.D., U.D.N., P.D.C, E P.T.N.

Francisco Pe:eira da Silva ................................... .
Alexandre de Carvalho Leal ................................. .
Flávio Menezes de Castro ............... : ................... .

3.694
3.490
3.247

Suplentes
Antônio Botelho Maia ....................................... .
Manuel José Machado Barbuda ............................... .
Jayme Bitancourt de Araújo .................................. .
Fueth Paulo Mourão ...................................... .'..
Abdl'I Sayol de Sá Pcixr,to .................................. .
Pedro Cordeiro de Melo ..................................... .

3.049
3;029
2.815
1.175
1.775
979

ALIANÇA SOCIAL DEMOCRÁTICA

João Guilherme L~meira Bittencourt ........................... .
NPlson da Silva Parijós ..................................... .
Armando de Souza Corrêa ................................... .
João de Paiva Menezes ...................................... .
Antônio Teixeira Gue'ros .................................... .
Paulo de Menezes Bentes ..................................... .

20.347
9.732
9.071
8.143
7.294
6.616

Suplentes
foaquim Lobão da Silveira .................................... .
Mário Dias Teixeira ......................................... .
Lucival Laqe Lobato ......................................... .
José da Silva Castro ............. : .......................... .
Célio D<Jcicr Lobato ......................................... .

6.350
6.230
2.989
725

366

-
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PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

Lopo Alvarez de Castro ...................................... .
Deodoro Machado de Mendonça ............................ .
Virgínia Marques Santa Rosa ................................ .

11. 563
10.469
8.029

Suplentes

Ruy Guilherme Paranatinga Barata ........................... .
Sylvio Leopoldo de Macambira Braga ......................... .
W aldemar Cerdeira Bordalo .................................. .
Orvácio Santamarina Orico .................................. .

7.257
6.669
1.358
133

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Newton de Barros Belo ...................................... .
Hugo da Cunha Machado .................................... .
Aluísio Fragoso de Lima Campos ............................. .
Lister Segundo da Silveira Caldas ............................. .
Renato Bayma Archer da Silva ........................ , .... .
Antônio Jorge Dino .......................................... .
Cid Rajas Américo de Carvalho ............................... .
Pedro Braga Filho .......................................... .
Antônio Eusébio da Costa Rodrigues ........................... .

16.568
15.054
14. 711
12.441
11. 983
10.577

Suplentes

Benedito Freitas Diniz ....................................... .
José Ribamar Ferreira de Araújo Costa ........................ .
José da Silva, Matos ......................................... .
Antônio Carvalho Guimarães ................................. .

3.271
5.816
1.206

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

Clodomir Teixeira Milet ..................................... .
José Guimarães Neiva Moreira ................................ .
Suplentes

10.376

•

Afonso da Silva Matos ....................................... .
Álvaro Serra de Castro ..................................... .
Edison da Costa Brandão .................................... .
José Ribamar de Oliveira Franklin da Costa .................... .
Cipriano Cornélia Gomes dos Santos .......................... .
Hernildo Gomes de Almeida .................................. .
Domingos de Freitas Santos Jorge ............................. .

2.133
1.572
1.530
956
892
291

.t'lAUI
COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA TRABALHISTA

Sigefredo Pacheco ....-...................................... .
Hugo Napole~o do Rêgo ..................................... .
Francisco das Chagas Caldas Rodrigues ....................... .
José Victorino Corrêa ....................................... .

22.696
20.538
20.206
16 .444

-
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Suplentes
.
.
.
.

10.605
9.457
9.449
73

José Cândido Ferraz ......................................... .
Marcos Santos Pa1'entes ..................................... .
Tertuliano Milton Brandão ................................... .

19 .104
16.875
11. 035

loão de Moura Santos .......................................
Mirocles de Cair.pos Veras ...................................
Demerval Lobão Veras .. , ...................................
Francisco José de Carvalho ...................................
Al.JANÇA DEMOCRÁTICA PROGRESSISTA

Suplentes
Raimundo Barbosa de Carvalho Neto ..........................
João Emílio Falcão Costa ....................................
Antônio Maria de Rezende Corrêa ............................
José da Costa e Silva .......................................

.
.
.
.

9.440
7.070
3.777

Virgílio Fernandes Távora ................................... .
Carlos Jereissati ............................................. .
Antônio Perilo de Sousa Teixeira ............................. .
Adahil Barreto Cavalcante ................................... .
Francisco de Almeida Monte ................................. .
Crisanto Moreira da Rocha ................................... .
Alfredo Barreira Filho ................................ , ...... .
Gentil Barreira ........................................ : .... .
Ernesto Miranda Saboia de Albuquerque ....................... .

33.955
29.452
26.930
24.900
24.340
22.340
19.638
17.421
16.259

5

CEARA
OPOSIÇÕES

COLIGADAS -

U.D.N.,

P.T.B • . E

P.R •.

Suplentes
Antônio de Alencar Araripe .............................. , . , ..
Leão Sampaio ............................................. , ..
José Ramos Torres de Melo .................................. .
José de Caminha Muniz ...................................... .
Humbrrto Sales de Moura Ferreira· ......................... .
Tancredo Halley de Alcântara ................................ ,
Jos~ Flávio Cost;i Lima ...................................... .

15.445
15.323
2.307
1.625
729
603
48

PAP.TJCO SCCJA'. DE~IGCPÁTICO

José Martins Rodrigues ...................................... .
Armando RibcirQ Falcão ..................................... .
Prancisco de Menezes Pime:itel ............................... .
Euclides \Nicar de Castro P;:irente Pessoa ...................... .
Adolfo de Caupelo Gen'dl ................................... .
J\r.ton·o Horácio Pere ra ................................... .

29.094
28.549
22.341
20.797
20.3911
13.507

-
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Suplentes
Severino Sombra de Albuquerque ............................. .
Joaquim Moreira de Souza ................................... .
Dager de Souza Serra ....................................... .
Raimundo de Moura Teixeira ................................. .
Cândido de Medeiros Holanda Cavalcante ..................... .
Januário Alves Feitosa ..................................... · ..

1i .360
8.356
5.864
3.731
3.035
1.819

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

José Colombo de Sousa ...................................... .
Alvaro Lins Cavalcante .................................. ; ... .
Esmerino de Oliveira Arruda Coelho .......................... .

25.249
24.789
21.631

Suplentes
Walter Bezerra Sá .......................................... .
Humberto Cavalcante Teixeira ................................ .
Oswaldo Chagas Cavalcante .................................. .

19.027
6.542
1.207

RIO GRANDE DO NORTE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Jeronlmo Dix-huit Rosado Mala ............................... .
José Aranud Gomes Neto .................................... .
Teodorico Bezerra ........................................... .

16.716
16.510
15.236

Suplentes
.
.
.
.

9.889

Aluízio Alves ............................................... .
Djalma Aranha Marinho ..................................... .

18.699
14.011

'

Deoclécio Dantas Duarte .....................................
Creso Bezt!rra de Melo .......................................
Francisco Ivo Cavalcanti .....................................
Rui M.oreira Paiva ..........................................

8.fi7

520
394

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Suplentes
José Augusto Bezerra de Medeiros ............................ .
Antônio Martin,s Fernandes de Carvalho ....................... .
Tarciso de Vasconcelos Maia ................................ .

13.23~

13.079
4.321

ALIANÇA SOCIAL PROGRESSISTA

Eider Freire \Tareia ......................................... .
João Galvão d\? Medeiros .................................... .

21.145
14.910

Suplentes
Raimundo Xavier Fernandes .................................. .
José Nicodemus da Silveira Martins ........................... .
Afonso Ligório Pinheiro Joffely .............................. .

7.490
649
404

-
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PARAlBA
COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA PARAIBANA -

P.S.D.

E P.E.

José Janduhy Carneiro ....................................... .
José Jóffily Bezerra de Melo ................................. .
Drault Ernanny de Melo e Silva ........................ , .... .
Plínio Lemos ............................................... .
Antônio Pereira Diniz ........................ , ............. .
1van Bichara Sobreira ....................................... .

24.153
20.840
19.390
15.490
14.255
9.951

Suplentes
Odívio Borba Duarte ........................................ .
Alcides Vieira Carneiro ............ , ........................ .
José Dias de França ......................................... .

9.352
6.851
2.947

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Argemiro de Figueiredo .................... , ................. .
João Úrsulo Ribeiro Coutinho ................................. .
João Agripino Filho .......................................... .
Rafael Corrêa de Oliveira .......·........... , ................ .
Ernani Sátiro ............................................. .

17.969
17.953
17 .129
14.038
13.010

Suplentes
Praxedes da Silva Pitanga .................................... .
Giácomo Pôrto ................................. , ............ .
Cláudio de Paiva Leite ...................................... .
Antônio Batista Santiago .................................... .

6.546
2.174
1.898
1.426

PERNAMBUCO
FRENTE DEMOCRÁTICA PERNAMBUCANA P.$.P., P.L. E P.R.P.

P.S.D.,

P.D.C.,

Armando de Queiroz Monteiro Filho .......................... .
José do Rêgo Maciel ........................................ .
Mons. Alfredo de Arruda Câmara ............................ .
Oscar Napaleão Carneiro da Silva ................ : .......... .
Nilo de Souza Coelho ....................................... .
Luiz Magalhães Melo ....................................... .
Paulo Germano de Magalhães ................................ .
Ulisses L'ns de Albuquerqne ................................ .
Osvaldo Cavakanti da Costa Lima Filho ....................... .
Ney de Albuquerque Maranhão ............................... .
Edson Moury Fernandes ..................................... .

22.715
20.128
17 .109
16.584
16.488
16.366
16.412
15.826
14.633
12.287
14.462

Suplentes
Carlos de Lima Cavalcanti ................................... .
João Perreira Lima .......................................... .
Francisco Manuel da Rocha Pombo V era ..................... .
Severino Barbosa Mariz ..................................... .
João Carlos Duarte Filho .................................... .

9.376
6.824
6.674
5.692
5.613

-
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Augusto de Sousa Duque ....................... , ............ .
Manuel Neto Carneiro Campeio Júnior ................ , •.......
Nataneel Bezerra do Vale .................................... .
Antônio Rocha Ramos ....................................... .
Clóvis Valença Alves ....................................... .
MOVIMENTO POPULAR AUTONOMISTA -

P. T. B.

3.844
2.608
11

3

E P. S. T.

Antônio Alves Pereira ....................................... .
Antônio de Barros Carvalho ................................. .
José Lopes de Siqueira Santos ................................ .
Heráclio Morais do Rêgo ................................ , ... .
Adelmar Costa Carvalho ..................................... .
Pio Genésio Guerra ............................. , ............ .
Josué Apolônio de Castro .................................... .
Estácio Gonçalves Souto Maior .............................. .
Luiz Dias Lins ............................................. .
José de Pontes Vieira ........................................ .
Amauri Gomes Pedrosa ...................................... .

19.511
19.401
18.571
17.578
17.451
14.230
14.076
12.804
12.96.1
11. 765
9.975

Suplentes
Ambrósio Trajano Costa ..................................... .
Manuel Gomes Maranhão ................................... .
José Osório de Morais Borba ................................. .
Miguel Mendonça de Melo ................................... .
Luiz Antôn'o Cavalcanti de Albuquerque de Barros Barreto ..... .
Tancredo Correia Pôrto ..................................... ·,.
Jovino Valido de Santana .................................... .

9.049
9.010
8.454
5.994
5.446
1.030
9

ALAGOAS
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

José Afonso Casado de Melo ................................. .
Oceano Carleial ............................................ .
Armando Salgpdo Lages ..................................... .
Segismundo Apdrade ........................................ .
José Maria de Melo ......................................... .

8.613
8.183
7.953
7.760
6.126

Suplentes
Eustáquio Gomes de Melo .................................... .
José Quintela Çavalcanti ..................................... .
Mário Gomes de Barros ..................................... .
Remy Tenório Maia ........................................ .
Hildebrando Martins Falcão ................................. .
Cícero Virginio Torres ...................................... .
OPOSIÇÕES CCILJGADAS -

5.487
4.208
4.201
3.814
1.239
426

J>.~.D .. P.T.B., P.S.B., P.S.P., E P.R.

Sebastião Marinho Muniz Falcão .............................
Luiz de Medeiros Neto .......................................
Aurélio Viana da Cunha Lima ................................
Ary Boto Pitomho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

.
.
.
.

13.115
7.444
7.069
5.983

-- 357 Suplentes

José Caralampio de Mendonça Braga ............... , .......... .
Antônio Saturnino de Mendonça Júnior ...................... , .. .
Joaquim de Barros Correira Viégas ............................ .
Clóvis Calheiros Maia Gomes ................................ .
Antônio Góis Ribeiro ........................................ .
José Mendes Guimarães ................................. '.: .... .
Oscar Maurício da Rocha ............................ , ....... "

4.056
3.868
3.580
2.501
2.403
1.,5011. 40&

SERGIPE
U.D.N. -

P.S.T. -

P.S.P.

Walter do Prado Franco .................................... .
João de Seixas Doria ....................... , ........ ; ....... ,
Luiz Garcia ...............................•.................

9.919
8.625
7.033-

Suplentes

Jocelino Emílio de Carvalho ........................ , ...... ., ..
Heribaldo Dantas Vieira ..............................•.......
Ped ·o Diniz Gonçalves FillvJ ................................ .
Nyceu Dantas ........................................ , ..... .
Ariosto Mesquita Amado ........................... , ...... , .. .
José de Matos Teles ...... - .........................._....... .

5.851
5.812
5.342
3.860
1.846

1.59•1

ALIANÇA SOCIAL DEMOCRÁTICA

Francisco Leite Neto ........................................ .
Armando Leite Rolemberg ................................... .
José Conde Cabral .......................................... .

15.661
11. 083
9.704

Suplenfps

Airton Mendonça Teles ...................................... .
Orlando Vieira Dantas ...................................... .
Clóvis Mozart Teixeira ...................................... .

7.596
4.57323-1

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Francisco de Araújo Macêdo ................................. .

15 .148

Humberto de Andrade Amado ................................ .
Carlos Meira ............................................... .
Afonso Vieir<:J de Matos ............................ _........ .

3.156
25
22

-
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BAHIA
COLIGAÇÃO BAIANA -

P.S.D., P.R.P. E P.L.

Laurindo Regis Filho ........................................ .
Antônio Ferreira de Oliveira Brito ......................... .
Eunápio Peltier de Queiroz .................................. .
Luiz Viana Filho ........................................... .
Octávio Mangabeira ........................................ .
Tarcilo Públio Pereira ....................................... .
Augusto Públio Pereira ...................................... .
Aloisio de Castro ........................................... .
Antônio Nonato Marques ............... , ............ ·. ........ .
Nestor Duarte .............................................. .
Carlos Faria Albuquerque .................................... .

28.273
20.183
19.575
18 .139
17.527
17 .196
16.373
15.913
15.557

14.429
14.214

Suplentes
Ramiro Berbert de Castro .................................... .
Nelson de Souza Carneiro .................................... .
Jayme Baleeiro ............................................. .
Jayme Spinola Teixeira ...................................... .
Arthur Negreiros Falcão .................................... .
Antônio Osmar Gomes ....................................... .
Anísio Moreira Alves .......................... , ............ .
ALIANÇA REPUBLICANA CRISTÃ -

P.R.

13.388
12.399
12.001
9.349
6.180
4.374

1.756

E P.D.C.

Manoel Cavalcante de Novais ................................ .
Hildebrando de 1Araújo Góes ................................. .
Raimundo de Souza Brito .................................... .
Augusto Viana Ribeiro dos Santos ........................... .
Oscar Luna Freire ........................................... .
José Gomes de Oliveira Guimarães ........................... .

32. 332
25.839
12.264
11.282
9.028
8.915

Suplentes
Hermógenes Príll/Cipe de Oliveira .............................. .
Theódulo Lins c)e Albuquerque ............... , ............... .
Joel Presídio de Figueiredo .................... , ............. .
Renato Gonçalves Martins ................................. .
Expedito Pereira da Cruz .................................... .
Osvaldo de Carvalho Bruno .................................. .
Olímpio Baldoino da Costa Vargens .......................... .
Carlos Alves de Almeida Schneider ........................... .
Maria Catarina Monteiro Faleiro ...........................•..

8.608
7.733
7.320
7.207
7.032
5.541
3.278
2.950
838

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Juracy Monteneçrro Magalhães ............................... .
Lafayete Coutinho de Albuquerque ............................ .
João da Costa Pinto Dantas Júnior ........................... .
Aliomar de Andrade Baleeiro ................................ .
Ruy Santos ............................................ ·. · ..
Raphael Cincurá de Andrade ................................. .

35.607
22.241
15.500
13.840
12.888
9.748

-- 359 Suplentes

Vasco de Azevedo Filho .........................•. , ..•... , . , •
Fausto Oliveira ...............................• , ........... .
José de Freitas Jatobá ....................................... .
Carlos Marques Monteiro ........................ , .. , , . , ..... .
Oscar Berbert Tavares .....................•.................
João da Cosb Chagas Filho ................................. .

7.863
5.124
4.716
4.082
3.322
5

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Eduardo Catalão ........................................... .
Alaim l\Âelo ................•.................... , ... , .. , .. , •
Leolina Barbosa de Souza Costa ........................ , ..... .
Rômul.o Barreto de Almeida .................................. .

22.349
16.258
14.258
13.179

Sup[Cifltes

Aziz Maron ................................................ .
João da Costa Falcão ....................................... .
Altamirando Requião .................. , ..... , ............ , ..
João Gonçalo Martins Luz ....................... , . , ......... .
Gustavo Caetano Magalhães de Jesus .............. , ... , .. , ... .
Philadelfo Almeida ........................ , ........ , , . , ..... .
José Afonso de Almeida ...................... , , ....... , .. , .. , ,

8.283
8.000
6.888
1.657
1.075
737
322

ESPIRITO SANTO
AUANÇA P.S.D.-U.D.N

Jefferson de Aguiar ..................................... , ... ,
Napoleão Fontenelle da Silveira .................. , . , ......... .
Nelson Goulart M.onteiro .................................... .
Cícero Alves ............................................... .

17.034
12 .921
10.539
10.353

Suplc•ntes_

Asthênio Bagueira Leal ...................................... .
Alvaro Castelo ............................................. .
Raymundo Andrade ......................................... .
Sebast'ão Thiebaut ......................................... .
Paulo Rezende .............................................. .
COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA -

P.T.B., P.R., P.R.P.

10.242
9.102
9.012
3.863
2.735

E P.S.P.

Floriano Lopes Rubim ....................................... .
Padre Ponciano Stenzel dos Santos ........................... .
Rubens Rangel ............................................. .

23.672
14.091

12.453

Suplc:ntes

Lourival de Almeida .........................................
Wilson Cunha .................................... , .........
Anibal Faria .......................... , .....................
Azevedo P:o ..............................................
José Fortunato Ribeiro ......................................
Lu·z Tinoco da Fonseca .....................................

.
.
.
.
.
.

10.317
5.985
4.446
3.858
3.021
3.782

·--- 36'.) -.RIO DE JANEIRO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Getúl"o Barbosa de Moura ........................... · · · · · · ·
Agcnor Barcelos Feio . . . . . . . . . . . . . . . ................... · · · ·
Francisco Saturnino Bra\)a ............................. · · · · ·
Carlos Pinto Filho ....................................... · ·
José Pedroso Teixeira Filho . . ..................... • ... · · · · · · ·
Arino de Souza Mattos ................................ · · · · ·

30.862
22.682
19.253
15. 095
13.022
11. 846

Suplontes
Jo~~ Eugên'o Muller ............................. · · . · · · · · · · · ·

Hélio de Macedo Soares e Silva .......................... · · · ·
Mário Tamborindéguy ................................... · · · · ·
Jamil Miguel Sabrá ...................................... · · · · ·
Antônio Pereira Nunes ............................... · · .. · · · ·
Sílvio Bastos Tavares ................................. · · · · · · ·
Aristides de Castro Casado .......................... · . · · · · · · ·
Norival Soares de Freitas ................................. · · · ·
Walter Mullen da Silva ................................. · · · · · ·
Oscar Bulcão Vianna .................................... · .. · ·
Pedro Brando . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ · · . · ·

11.347
10.858
9.891
8.581
3.946
3.521
3.082
t.754
1.887
1. 797
1. 547

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL
1

Natalício Tenório Cavalcanti de Albuquerque ............... .
José Eduardo do Prado Kelly ............................... · ·
Alberto Francisco Torres .................................... .
Edilberto Ribeiro de Castro ................................. .
Raimundo De!r\iiriano Pad'lha ................................ .
Bartolomeu Lisandro de Albernaz .............................. .

42.060
23.919
16.197
13.951
13.314
9.878

Suple1ntes

Mário Guimarães ............................................ .
Manoel Pereira Paes ....................................... .
João Batista da, Costa ........................................ .
José de Carvalho Leomil .................................... .
Antônio Keller Heizer ....................................... .
Galdino do Valle Filho ...................................... .
José de Mendonça Pinto ..................................... .

8.959
8 00:1
7.443
4.081
251
95
27

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Celso Peçanha ....... , ............ , , ........................ .
Augusto De Gregório ........................................ .
José Alves de Azevedo .................................... .
Aarão Steimbrµch ........................................... .
Jonas Bahiense de Lira ....... ". ... ; ........................... .

31. 332
15 .185
13.605
13.605
8.916

-

361 -

Suplefntes

Oswaldo da Cunha Fonseca .................................. .
Luiz Braga Mury .......................................... .
João Maurício de Macedo Costa ............................. .
José dos Campos Manhães ................................... .
Mário Fonseca ............................................. .
Pedro Pedron ............................................... .
Francisco Alípio Lobo ....................................... .
Saio Brand ................................................. .

8.519
7.625
6.121
5.575
5.395
3.948
2.809
2.678

SÃO PAULO
PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO

Antônio de Queirós Filho .................................... .

23.427

Sup/qntes

Alfredo Palermo ............................................ .
Luiz Dias da Silva .......................................... .
José Pires Castanho Filho .................................... .
Geminiano Frota de Souza .................................... .
Manoel Macedo Mafra ....................................... .
Amador Cintra do Prado .................................... .
Rubens Limongi França ...................................... .
Jorge Prado Teixeira ........................................ .
Luiz Miranda Júnior ......................................... .
José de Arruda ......................................... , .... .
Darcy Paulino dos Passos .................................... .
Alvaro Alves de Lima ...................................... .
Sizenando de Camargo ....................................... .
Francisco Karan ............................................ .
Neddy Quartim de Moraes ................................... .
Fábio Gomido Mello Peixoto ................................ .
Decio Moreira ............................................... .
João Gilberto Fontes Braga ................................. .
José Alayn ................................................. .
Tibiriçá Nogueira Rays ..................................... .

5.194
2.891
2.336
l. 756
1.650
1.088
1.022
927
736
670
658
613

533
323
307
272
265
257
105

59

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO E PARTIDO REPUBLCANO

Orozimbo Octavio Roxo Loureiro ............................ .
Mário Eugênio ............................................. .
Ulysses Silveira Guimarães ................................... .
Horácio Lafer ............................................... .
José Loureiro Júnior ......................................... .
João Pacheco e Chaves ...................................... .
Brasílio Machado Neto ...................................... .
José João Abdalla ........................................... .
Paschoal Ranieri Mazzilli .................................... .
Lincoln Feliciano da Silva .................................... .
Dagoberto Salles Filho ....................................... .
Carmelo D'Agostini ......................................... .
Yukishigue Tamura .......................................... .

40.494
40.314
38.764
31.717
30.632
27.959
26.812
25.957
23.642
23.076
20.593
19.548
18. 923

-

362 -

Suplentes

Antônio Carlos de Salles Filho ............................ · · · · ·
Hamilton Prado ............................................. .
Luiz Gonzaga Novelli Junior .............................. · · · ·
José Correa Pedroso Júnior ................................ · · · ·
Carlos Cyrillo Júnior ................................. · · · · · · · ·
João Domingues Sampaio ............................... ·... · . ·
Akides da Costa Vidigal ............................. · · · · · · · ·
Antônio Sylvio Cunha Bueno ......................... · · · · · · · ·
Benedito Manhães Barreto ............................. · · · · · · · ·
José de Lima Figueiredo ............ , ................. · · · · · · · ·
Eneas Machado de Assis ............................. · . · · · · · ·
Ruy Menezes .......................... , ..................... ·
Octacilio Gualberto de Oliveira ......................... · · · · · · ·
Antônio Machado de Sant Ana ............................. · · . ·
José Alves Palma ....................................... · · · · · ·
Plínio Bierrembach de Castro Prado ....................... · · · ·
Luiz Faro ...................... , ........................... .
Paulo Siqueira Castr.o ...................................... · · ·
Paulo Dias da Silva ......................................... .
Gervasio Eliseu Maschio .................................... .
Fernando de Souza Queirós ................................... ·
Germinaldo Signorelli ........................................ .

17.387
17.566
13.898
13.479
13.365
13.049
10.809
8.608
8.:i56
6.095
5.27'3
5.151
5.017
4.074
2.886
2.544
1.845
1.305
1.031
819
769
140

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

José de Carvalho Sobrinho ............................... · . · · ·
Arlindo José Lello ........................................... .
Arnaldo dos Spntos Cerdeira ................................. .
André Broca Filho .......................................... .
Leonardo Barbieri .......................................... .
José Miraglia ................................................ .
Romeu de Campos Vergai .................................... .
Plãcio Rocha , .............................................. .
Theotonio Moriteiro de Barros Filho .......................... .
Rubens Ferreira Martins ..................................... .
Arthur Boeris Audrã ........................................ .

41. 455

37.979
34.315
27.486
25.061
24.312
23.429
23.603
20.679
17.782
17.-183

Suplentes

João de Deus Cardoso de Mello ................... : ........... .
Marino Machado de Oliveira ................................. .
Rubcm Aloysio Monteiro Moreira ............................. .
Luiz Morato F:roença ........................................ .
José Maria Matosinho ....................................... .
José de Salles Macuco ...................................... ·.
Paulo Lauro ................................ , .............. .
Luiz Ferreira de Oliveira ..... , .............................. .
Antônio Carlos Guimarães ................ , .................. .
Francisco Luiz Ribeiro ....................................... .
Aristides Ricar,do Leite ...................................... .
Sylvio de Azambuja Brandão ................................ .
Damaso de Oliveira Machado ................................ .
Humberto Alfredo Pucca ................. , ...... , ............ .
Diógenes de Camargo Neves ...................... , .......... .

15.875
14.021
12.-132
10.262
9.379
9.328
8.906
8.427
7.643
7.613
5 .80:/
5.024
4.760
4.429
4.071

-

363 --

Danilo Botelho Perrone ...................................... .
Eduardo Vaz Paixão ........................................ .
José Martins da Silva ....................................... .
Celso Vieira ................................................ .
Abelardo Pinheiro Guimarães ................................. .
Sebastião Costa ............................................ .
Letícia Lagreca Merlo ....................................... .
José Getúlio de Lima ........................................ .
Aristides Henrique Barbosa ................................... .
Albino Fafe ................................................ .
Mar:a Amélia Prado C:a Silva Costa ......................... .
Rosolino Gastão Zemirato .................................... .
Procópio Ribeiro dos Santos ................................. .
João Baptista Pereira ........................................ .
Paulo Rangel de Andrade .................................... .
Herbert Maya de Vasconcelos ................................ .
Luiz Ferraz do Amaral ...................................... .

3.881
2.450
2.320
1.815
1.235
1.05.3
847
723
642

515
187
172

168

89

59

.H

22

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Rege Ferreira .............................................. .
Cory Pôrto Fernandes ....................................... .

25.223
14.655

Suplentes
Ruy Nazareth .............................................. .
Francisco Giraldes Filho ..................................... .
Plínio Gomes de Mello ...................................... .
João Carlos de Azevedo ..................................... .
Samoel Alves de Mello ...................................... .
Fulvio Abramo ............................................. .
Mauro Soares Teixeira ...................................... .
Gabriel Nicoletti ............................................ .
Devanir da Costa Gaia ...................................... .
Angelo Flumignan .......................................... .
Luiz Corro ................................................. .
Te.obaldo José da Silva ...................................... .
Emiliano Nóbrega ..................................... ~ .... .
Paulino Domingos Piotto ..................................... .
Sebastião Franc·sco . . . . . . . . ............................... .
W anderley Lopes da Cunha ................................. .
Francisco de Assis Guimarães ................................ .

11. 146

7.643
5.330
4.075
3.108
2.741
2.170
1. 948
1.289
1.233
876
739
58.3
338
229
246
171

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Candida Ivette Varzas Tatsch ................................ .
Leonidas Cardoso .......................................... .
Lauro Gomes de Almeida .................................... .
José Arthur da Frota Moreira ................................. .
Abguar Bastos Damasceno ................................... .
João Batista Ramos ......................................... .
Nelson Omegna ............................................ .
Menoti Dei Pichia .......................................... .

48.282
28.846
27.671
15.710

15.419

13.627
13.444
11. 979

-- 364 -Suplentes

Oswaldo Junqueira Ortiz Monteiro ........................... .
Rodrigo Barjas Filho ........................................ .
Mário Aprile ........................... ·............... · · ... .
Romeu José Fiori ............................................ .
Adoração Vilar ............................................ .
Joaquim Nunes Coutinho Cavalcante .................. · .... · · ..
Euzébio da Rocha Filho ..................................... .
Aldo Lupa ................................................. .
Francisco Eumene Machado de Oliveira ....................... .
Pedro Francisco Iovine ....................................... .
Jorge Soares Duque Estrada .................................. .
Nilton Silva ................................................ .
João Cabanas ............................................... .
Afonso José Coelho Cesar ................................... .
Hugo Lacrote Vitale ........................................ .
Orpheu dos Santos Salles .................................. .
Decio Crisi ................................................. .
Ar];ndo Martins de Oliveira .................................. .
Francisco Bittencourt Júnior .................................. .
Nelson Junqueira da Veiga Azevedo .......................... .
Enio Sarmenha Lepage ...................................... .
Otávio Nunes Souza ......................................... .
Cyro Dias Ferraz ........................................... .
Arlindo Augusto do Amaral .................................. .
Arthur Albino da Rocha ..................................... .
Antônio José de Carvalho .................................... .
Doralisa Americano Freire Tinoco ............................ .
Abraão Saba ............................................... .

10.818
10.633
10.436
9.479
9.457
9.114
8.396
7.187
6.828
6.482
5.599
5.582
5.113
4.808
4.707
3.267
2.943
2.102
1.726
1.578
1.424
1.077
977
908
674
515
87
81

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

Emílio Carlos .............................................. .
Miguel Leuz:~i .............................................. .
Luiz Francisco da Silva Carvalho ............................. .
Luiz Carlos Pujo! ........................................... .
Carlos Castil\10 Cabral ....................................... .

54.540
26.668
26.668
19.224
15.050

Suplentes

Alberto And'llo ............................................. .
Romeu de Andrade Lourenção ................................ .
José João da Costa Boelho .................................... .
Humberto Savoia ........................................... .
Anten0r Ramos Pereira de Morais ............................ .
João Viviani ............................................... .
Alfredo Marchi ............................................. .
Francisco Adoglio Netto .................................... .
José Haiad ................................................. .
Antônio Borges ............................................. .
Carlos Ferrara ............................................ · .
Nelson Ribeiro da Silva ..................................... .
W alker Alves de Oliveira .................................... .
Christiano Costa Júnior ...................................... .
Odilon Monteiro Neto ....................................... .
João Ribeiro Nogueira Júnior ................................. .
Afaxad França Silva ........................................ .
Alonso Sole.r Guerre'ro ..................................... .

13.745
11. 068
4.204
3.902
2.846
1.173

1.165
1.129
768
512
468
462
·Hl

306
95
68
35
9

365 -.,
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL.

Herbert Victor Levy ........................................ .
Domingos Qu:rino Ferreira Neto ............................. .
Lauro Monteiro da Cruz ................................... , ..
Sylvestre Ferraz Egreja . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ............... .

30.316

22.625

15.308,
11.. 890~

Suplentes
Iris -~einberg. . .. '. ........................................... : .
Antonio Pereira Lima ........................................ .
Hermann de Moraes Barros .................................. .
Amaury Barroso de Souza .................................... .
Waldemar Martins Ferreira .................................. .
José Pimenta Neves .......................................... .
Antônio Souza Noschese ..................................... .
Rui Rodrigues Doria ........................................ .
Carlota Pereira de Queiroz .................................. .
Plínio Bocault .............................................. .
Vicente Martorano .......................................... .
Luiz Silveira Mello .......................................... .
Durval Aguiar tle Souza ..................................... .

,10.038

9.986
9.398

8.398

7.405
6.499
6.310

:'f.994

4.007

3.nd
1.994
795
37

PARANA
PARTIDO SOCTAL PROGRESSISTA

Luiz Carlos Pereira Tourinho ........................... .

.32.322

Suplentes
Felipe Chede ............................................... .
Raul Rodrigues Gomes ........................................ .
Chafio Jorge Elias ........................................... .
João Nunes Ferreira ......................................... .
Dalio Zipin ................................................. .
Antônio Jorge Machado Lima ................................ .

.3.726
1.741

1.008
420

325
148

PARTIDO TRABALHISTA BRASILETRO

Divonzir Borba Cortes ....................................... .
Antônio Baby .............................................. ,
Heitor Pereira Filho ................................... ·..... , .
Cid Campêlo . . . .
. ............................ .

19.402
13.960
13.632

í í. 136

Suplentes
Humberto Molinara ......................................... .
Gastão Vieira de Alencar .................................... .
Rubens de Mello Braga ...................................... .
Paulo Rocha Chueri ......................................... .
Angelo Biacchi Sobrinho .................................... .
Manoel Ribas ............................................... .
Alicio Ribeiro Motta ........................................ .
Carlos Alberto Manita ....................................... .
Manoel Antônio da Cunha Neto .............................. .
]orjos Mathias .............................................. .
Ludovico Angelo Brandalize .
. ....... .
Alcides Caetano ....

'9,325
8.051
7.884

4.307
4.304
4.208

3.138

2.857

1,915

1.242
L071

-- 366 --PARTIDO ~OLl)\L DEMOCRÁTICO

Manoel de Oliveira Franco Sobrinho ...... , ..................... .
Pedro Firman Neto .................................... , ..... .
Benjamim de Andrade Mourão . , ...................... .
Mário Gomes da Silva .................................. .

27 .163
14.622
12.768
11.018

Suplentes
Raphael Ferreira Rezende .................................... .
Antônio Chalbaud Biscais .. , ............................. : ... .
Antônio Pereira Lira ........................................ .
Anís'.o Luz ................................................. .
Antônio dos Santos Filho ................................... .
Alvaro Brasiliense Fernandes ................................. .
Edmundo Mercer Junior ..................................... .
Oswaldo Queiroz Guimarães ................................. .
Luiz W olski ................................................ .
Arésio Xavier de Miranda ................................. .
Ladislau Romanowski ....................................... .

7.228
6.855
6.051
5.306
5.091
4.709
3.583
1.435
1.351
812
.714

UNIÃO DEMOCRÁTIC!\ NACIONAi.

Newton lsac da Silva Carneiro ............................... .
Hugo Cabral ..................... , ... , ................... .
Leszeck Bronislau Ostoja Roguski . . . . . . . . . . . . . . ............ .

20. 107
19.037
14.713

Suplentes
Lairtes Munhoz ........................................... .
Mário Mont<pha Teixeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ·
Oscar Martips Gomes ................................... .

13.454
5.92$
2,5l2

PARTIDO REPUBLICANO

Tósino Alves da Rocha Lour<'~ ............... .
Lauro Gentio Portugal Tavares ........................ .

12:592
9.916

Suplentei;
Ruy Alves d\! Camargo ................................... : .. .
H.eraldo Vidcil Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menotti Caprilhone .......................................... · ··
Peregrino Di'ls Rosa Filho .................................. ' .. .
Albino Silva ............................................... .
Miguel Matis1tei ............................... .

9.681

·s.2ss
5.062
4.414
3.102
1.664

SANTA CATARINA
ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA

Joaquim Fiuza, Ramos ................................ .
Leoberto Laus Leal ....................................... .
Aderbal Ramos da Silva .......................... , ... , .... .
Attilio Fontanr ........................ · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nereu Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .

28.82"7
20.712
20.488
17.420
16.677

·-- 367 --Suplentes
Saulo Saul Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. .
Elias Adaime ............................................... .
Serafim Bertaso ............................................. .
Orlando Brasil ............................................. .
Rodolfo Victor Tietzmann .................................... .
Paulo Carneiro ............................................. .
Arquimedes Dantas ......................................... .

9.612
8.981
8.897
7.904
6.815
4.152
3.340

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

.
.
.
.
.

20.247
19.723
16.893
15.946
15.755

Celso Ramos Branco ......................................... .
Lauro Carneiro de Loyola .................................... .
José de Lerner Rodrigues ..................................... .
Fernando Ferreira de Mello .................................. .
Ermenegildo Cirilo Corbelini ............................... .

9.418
9.147
9.018
8.530
1.012

Jorge Lacerda ..............................................
Afonso Wanderley Júnior ....................................
Waldemar Rupp ............................................
Hercilo Deeke ..............................................
Antônio Carlos Konder Reis ..................................

Suplentes

RIO GRANDE DO SUL
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Le:onel de Moura Brizola ..................................... .
Fernando Ferrari ........................................... .
Cesar Prietto ............................................... .
Unirio Carrera Machado ..................................... .
Adílio Martins Vianna ....................................... .
Croacy Cavalheiro de Oliveira ................................ .
Victor Loureiro Issler ........................................ .
Silvio Umberto Ulderico Sanson ............................. .
Daniel Dipp ................................................ .
João Lino Braun ............................................ .
Toão Baptista Fico .......................................... .

103.003
39.744
22.919
21. 983
17.063
14 .457
13.065
12.473
12.366
10 .167
9.902

Suplentes
Humberto Gobbi
..................................... .
Henrique Pagnoncelli ........................................ .
Bruno Born ................................................ .
Afonso de Assumpção Vianna ................................ .
João Batista da Silva Pereira Filho .......................... .
Sylvio da Cunha Echenique .................................. .
Oscar Machado da Silva ..................................... .
Odíli:o Martins de Araújo ..................................... .
Rony Lopes de Almeida ...................................... .
Gomercindo Soares Braga ................................... .
Carlos Cipriani ............................................. .
Francisco Ramalho de Almeida ... .

8.798
7.162
6.891
6.793
6.559
5.470
4.854
3.874
3.409
2.445
1.892
1.776

-- 368 -PARTIDO ~UCIAL DEMOCllÁTICO

Tarso de Moraes Dutra ..................................... "
Clóvis Pestana .............................................. .
Hermes Pereira de Souza ................................. .' .. .
Nestor Jost ............................................... .
Daniel Agostinho Faraco ................................. : ... .
Américo Godoy Ilha ......................................... .
Joaquim Durval ............................................. .

31.676
31. 250

29.918

20.017
i9.693

14.871

12.557

Suplentes
Willy Carlos Frolich ..................................... · · · ·.
Odalgirio Gomes Corrêa ................................... · · ·
Aristóteles Bayard Lucas de Lima .......................... · · · ·
Pedro Leão Fernandes Espinosa Vergara ................... " ..
Pio Muller da Fontoura- ................................ : · . · ·
Raul Jobim Bittencourt ...................................... · .
João Lindolfo Costa ........................................ · .
Mário Godoy Ilha ........................................... .
Victor Otto Schmidt ......................................... .
Luiz Mercio Teixeira ........................................ .
Firinino Paim Filho ........................................... ·
Oswaldo Fernandes Vergar<1 ................................. .
Manoel Duarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. .
João José de Freitas Leal ................................... ·.. .

10.4l8
10.269
8.147
7.779

6.254

6.134

4.947
4.779
4.658

2.209

2.100

1.483
.·1 .432

1.116

PARTIDO LIBERTADOR

Raul Pilla ............................................... · ..
Edgar Luiz Schneider ............ '. ......................'.·,, · ... .
Jo_sé Pereira Co'elho de Souza ................................. .

37.088
17 .015

16.426

Suplentes
Rinaldo Pereira da Câmarn .................................. .
Lucídio Ramos .............................................. .
Mário Mondino ............................................ .
Waldemar de Vasconcellos ................................... .
Bernardo Simões Fernandes ................................... .
Luiz de Oliveira Lessa ....................................... .
Severino Azambuja .......................................... .
Ady Antônio Bodanezc .................................... .
Israel Rangel ............................................... .

4.928
4.925
4.745

2.402

2.176
1.952
1.124

666
127

fARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR

N~stor Pereira
Luiz Alexandre ·c~~-~~~~~~i· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·: : : : : : : : : : :

31.586
21. 161

Suplentes
Guido Fernando Mondin ..................................... .
Rodrigo Magal}\ães dos Santos ............................... .
Eduardo Zasso ............................................. .
João de Paula E~ Silva ....................................... .
Antônio Simão Saad Rahme Allan ............................. .
Nascimento de Freitas e Souza . . . . . . . . . .
. ....... .

9.121
3.006
2.874

2.031
367
85

~
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UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

José Antônio Flôres da Cunha ............................... .

25.778

Suplentes
Osório Tuyuty de Oliveira Freitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
Ade! Braga Carvalho ..................................... .
Othelo Sanchez Laurent ......................................
Oscar da Costa Karnal ......................................
Arnaldo Faria ..............................................
João Luiz Panitz ............................................
Augusto Meirclles de Carvalho ............................. .

.
.
.
.
.

4.221
2.733
2.697
1.'687
J.363
301
284

MINAS GERAIS .
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Ovídio Xavier de Abreu ..................................... .
José Maria de Alkimim ...................................... .
Israel Pinheiro da Silva ...................................... .
Geraldo Starling Soares ..................................... .
Celso Claro Horta Murtu .................................... .
Guilhermina de O!ivei':a ..................................... .
último de Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... .
Carlos Luz ................................................ .
Euvaldo Lodi .............................................. .
Gustavo Capanema .......................................... .
Clemente Medrado Fernandes ................................. .
Otacílio Negrão de Lima .................................... .
Paulo Pinheiro Chagas ...................................... .
Crispim Jacques Bias Fortes .................................. .
Uriel Resende Alvim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .
José Maurício de Andrade .................................... .
Manoel França Campos . . ................................. .
Jaeder Soares Albergaria ............. : ........ : .............. .

41. 764
39.274
38.466
34.362
33.060
30.278
29.33~

29.280
25.898
24. 425
23.939
22. 158
21.097
19.770
16.739
16.58-1
16.146
15.249

Suplentes
Plínio Ribeiro dos Santos ..................................... .
Olav.o Costa ............................................... .
Francisco Duque de Mesquita ................................ .
Francisco Badaró Júnior .................................... .
Afons0 Dias de Araújo ...................................... .
José Rodrigues Seabra ....................................... .
Pedro Dutra Nicácio ......................................... .
G!eanto Vieira Gonçalves .................................... .
Lauro Sevastano Fontour<t ................................... .
Sílvio Menicucci .......................................... .
Francisco Bueno Brandão .................................. .
Reinaldo Alves Costa ....................................... .
Francisco Pereira Júnior . . . . . . . . . . . . . . . .
. ........ .
Augusto Chagas Viegas
. . . . . . . . . . . ..................... .
Francisco Martins da Silva .................................. .
Aguinaldo Magalhães Alves ................................. .

14.960
14.937
14.358
13.814
13.óll
13.000
12.33'3
10. 781
10.102
9.964
9.756
9.751
9.595
8.91ü
4.541
908

-
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Acúrcio Lucena Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emiliano Franklin de Castro...................................
João Camilo Teixeira Fontes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfredo Soares de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Balbino de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
22
6
5
4

UNIÃO DEMOCRÁTICA NAC!ONllL

Bilac Pinto ................................................. .
José de Magalhães Pinto .................................... .
Milton Soares Campos ...................................... .
Oscar Dias Corrêa .......................................... .
José Bonifácio Lafaiete de Andrade ........................... .
Afonso Arinos de Melo Franco ............................... .
Rondon Pacheco ............................................ .
Licurgo Leite Filho ......................................... .
Guilherme Machado ........................................ .
Gabriel Rezende Passos .................................... .

i0.674
33.921
29.292
27.555
24.584
23.883
21.610
20.055
19.223
18.109

Suplentes
Pedro Aleixo ............................................... .
Elias de Souza Carmo ....................................... .
Geraldo Freire da Silva ...................................... .
Leopoldo Dias Maciel ....................................... .
Abel Rafael Pinto ........................................... .
Alberto Deodato Maia Barreto ................................ .
W ellington Brandão ........................................ .
Orlando Barbosa Flores ...................................... .
Jacinto Marcelino Ferreira .................................... .
Cantídio Drumond Filho ..................................... .
Boanerges de Almeida Leitão ................................. .
Frederico Villeroy França .................................... .

15.844
14.962
13.540
12.657
11.-126
10 .117
9.912
8.195
1.946
1.647
1.330
883

PARTIDO REPUBLICANO

Bento Gçmçalves Filho ...................................... .
Artur da Silva Bernardes .................................... .
Tristão da Cunha ....................... , ................... .
José Esti:ves Rodrigues ...................................... .
João Nogueira de; Resende ................................... .

28.585
21.761
19.487
19.388
16.208

Suplentes
Dilermando da Costa Cruz Filho .............................. .
Fel'ciano de Oliveira Pena ................................. .
Daniel Serapião de Carvalho ................................. .
Paulo Freire de Araújo ...................................... .
Felipe Bálbi ................................................ .
Aureliano Campos; Brandão .................................. .
Jaci de Figueiredo ........................................... .
José Augusto de Miranda Ludolf ............................. .
Oscavo de Faria Lobato ..................................... .
José Remuzadt R~nnó ....................................... .
Antônio Severino Coelho ..................................... .

13.815
13 .455
11.962
9.717
8.665
6.968
5.974
4.549
4.089
2.062
816

-
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PARTIDO TRABALHISTA BRASIL!!IRO

Ilacir Pereira Lima .......................................... .
Camilo Nogueira da Gama ................................... .
Válter Geraldo Azevedo Ataíde .............................. .
Mário de Ascenção Palmério ................................. .
Joaquim Mendes de S.ouza .................................... .

30.769
28.545
20.737
18. 85·1
15. 97ii

Suplentes
Geraldo Ildefonso Mascarenhas da Silva ...................... .
Luiz de Gonzaga Machado Sobrinho .......................... .
Gentil Nascimento .......................................... .
Alcides Mascarenhas Lage ................................... .
Hildebrando Bisaglia ........................................ .
Eugênio Vasques Casado .................................... .
Aloísio Clark Ribeiro ....................................... .
Pedro Gomes de Oliveira .................................... .
Bento Paixão Cata Preta ..................................... .
João Carlos Belo Lisboa ...................................... .
Nelson de Souza Lima ...................................... .
Arlindo Ma·rtins de Freitas .................................. .
Origenes Fernandes da Silva ................................. .

10.955
9.558
9.264
7.409
5 .69'1
5.637
5.397
3.388
3.269
2.908
1.439
478
65

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

José Antônio de Vasconcelos Costa ...................... .

25.955

Suplentes
Naglb Abbés Ganem ......................................... .
Ernãni Rodrigues ........................................... .
Jarbas de Lery Santos ........................................ .
João Sebastião Ribeiro de Azevedo ........................... .
José Lopes Cury ............................................ .
Nilo Dantas Falhares ........................................ .
Geber Moreira . . . . . . . . . . . ................................ .
Boulanger Fucei ............................................ .
.Tanus Jorges Bastâni ....................................... .
Valdemar Machado ......................................... .
Wilson Carneiro Vidigal ..................................... .
Nadra Esper Kallán ......................................... .
Flávio Caldeira Brant ........................................ .
Orlando Resende Chaves .................................... .
Pedro Nolasco da Cunha ..................................... .
José Neves Cipreste .......................................... .
Júlio Sílvio de Lima ................................... " ..... .
Rosário Fusco de S:ousa Guerra .............................. , .

7.788
3.640
2.786
2.757
2.620
2.556
2.512
2.355
2.163
1. 937
1.590
1. 328
1.005
1.003
871
828
72.3
579

GOIAS
ALIANÇA P.S.D. E P.T.B.

Taciano Gomes de Melo ...................................... .
Wagner Estelita Campos .................................... .
Benedito Vaz ............ , ............................... , .. .
José Trindade da Fonseca e Silva ............................. .

17.328

14.854
14.079

12.685

-
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Suplentes
Anisio de Alcantara Rocha ................................... .
Geraldo Rodrigues dos Santos ................................ .
Arquimedes Pereira Lima .................................... .
José de Sousa Põrto ......................................... .
joaquim Câmara Filho ....................................... .
Osvaldo Gomes de Almeida Filho ............................. .
COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA

U.D.N.

12; 188
8.553
8.288
7.861
6.659
5.908

E P.S.P.

Emival Ramos Caiado ................................. · . · .. · .
Cesar da Cunha Bastos ...................................... .
Nicanor Faria e Silva ....................................... .
João d'Abreu ............................................... .

27 .283
21.227
14.521
13.655

Suplentes
José Elias Issac ............................................. .
João Neto de Campos ....................................... .
Doriocan Curado ........................................... .

10.988
8.281
526

MATO GROSSO
UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

.
·
.
.

11.702
9.158
8.547
7.564

Athaide de Lima Bastos ..................................... .
Lucílio Medeiros ............................................ .
Gerson de Oliveira .......................................... .

4.989
3.985
728

José Manoel Fontanillas Fragelli ..............................
Ytrio Corrêa da Costa .. , ...................................
Rachid Saldanha Derzi ......................................
Júlio Mário Abbott de Castro Pinto ...........................

Suplentes'

ALIANÇA DEMOCRÁTICA TRABALHISTA

João Pence de Arruda ....................................... .
Filadelfo Garc:la ............................................ .
Wilson Fadul .............................................. .

17.557'
9.976.
9.195

Suplentes
Fernando Jorge Mendes Gonçalves ............................ .
Henrique José Vieira Neto •...................................
Edgar de Alb11querque Maranhão ............................. .

4.635
4.166
917

DISTRITO FEDERAL
ALIANÇA POPULAR

Cark•s dE" Lac~rda ........................................... .
Odilon Braga .............................................. .
Mário Mzrtins .............................................. .
Adauto Lúcio Cardoso ...................................... .
Frota Aguiar .................................... : . , ..... : ..
Gur.;iel do Amaral ........................................... .

!59.707
8.960
6.993
6.401
5.926
5.198

-
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Suplentes
Pedro Xavier d'Araújo ...................................... .
Maurício Joppert da Silva ............................... : .... .
Aguinaldo da Costa Pereira .................................. .
Dario Bartholome ........................................... .
Heitor da Nobrega Beltrão ................................... .
Paschoal Carlos Magno ...................................... .
Juvenal G. Ferreira Lima .................................. .
Dirceu Quintanilha .......................................... .
Euclides de Oliveira Figueiredo ........................ : . .' ... .
Clementina Fraga ......................................... .
Maria Rita S. de Andrade ................................... .
Ciro Medeiros de Assumpção ................................. .
Lauro Sodré Neto ........................................... .

3.647
3.637
3.278
2.577
2.420

2.163
1.882
1.666
1.156
796
703
611
376

PARTIDO TRABAUIJST,\ BRASILEIRO

Luthero Vargas ............................................. .
João Machado .............................................. .
Rubens Berardo ............................................. .
Danton Coelho ............................................. .
Sérgio Magalhães ........................................... .
Georges Galvão ............................................. .

120.913
10.315
10.271
6.370
5.128
4.829

Suplentes
José de Segadas Vianna ...................................... .
José Gomes Talarico ......................................... .
Eurico de Souza Gomes Filho ................................ .
Horácio Duque de Assis ..................................... .
Luiz Correa da Silva ............................ : ............ .
Paulo Baeta Neves .......................................... .
Manoel Benicio Fontenelle ................................... .
Gashípo Chagas Pereira ...................................... .
Edmundo Barreto Pinto ...................................... .
Roberto Bandeira Accioli ..................................... .
W aldir Mello Simões ........................................ .
Adamastor de Oliveira Lima ....... .' .......................... .
Zeno Marques de S. Zielinski ................................ .
Aristóteles Ferreira Pires ................................... .
Orlando Martins Ferreira .................................... .
Diva de Miranda Moura .................................... .

4.725
4.448
4.185
3.840
3.804
3.800
2.850
2.061
1.576
1 .290
1.278
936
839
659
356
257

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

Benjamin Miguel Farah ....... , .............................. .
Antônio de P. Chagas Freitas ............................... .

15.471
11. 250

Suplentes
H. de La Roque Almeida .................................... .
Carlos Martins da Rocha ................................... .
Adalberto C. de Santanna .................................... .
Pedro Santos Netto ......................................... .
José da Silva Junqueira ...................................... .
Rui da Cruz Almeida ....................................... .

7.726
5.029
3.626
3:559
3.127
2.765

-· 374 ·Luiz Gonzaga de Miranda ................................... .
Helio de Souza Gomes ....................................... .
Geraldo Siffert ............................................. .
Eduardo Bartlet Jame·s ..................................... .
Emmanuel A.· Pereira de Melllo .............................. .
Caio Mario de N. Miranda .................................. .
Maria José W. A. do Brasil ............................ , .... .
Linneu de Albuquerque Mello ................................ .
Eduardo de Pontes ...... , ................................... .
Demosthenes T. Ribeiro ..................................... .
Saturnino Lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
Murilo Cardoso Fontes ....................................... .
Maurício Campos de Medeiros ............................... .
Luiz Nogueira de Paula ..................................... .

2.673
2.653
2.571
2.499

2.465

1.993
1.169
1.091

951
927

920

785
528

207

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Lopo Coelho ............................................... .
Eurípedes Cardoso de Menezes ............................... .

13.546
12.264

Suplentes
José de Souza Marques ...................................... .
Augusto Amaral Peixoto Júnior ............................... .
Antônio Marques de Araújo .................................. .
Ovídio Paulo de Menezes Gil ................................ .
João Manso Pereira ......................................... .
Oswaldo Diniz Magalhães ................................... .
Jurandir Pires Ferreira ....................................... .
Mário de Oliveira Penna ..................................... .
Benedito Mansos Mergulhão ................................. .
Libero Oswaldo de Miranda .................................. .
Alberto Dourado Lopes ...................................... .
Fábio de Castro Neves ....................................... .
Abellard José de França ................................... .
Luiz Brandão Fraga ......................................... .
Almír Bomfim de Andrade ................................... .
Odilon Olímpip Vital ........................................ .
Arthur F. de Souza Filho .................................... .
Ildefonso Chaves Hollanda ................................... .
Agliberto da Cunha Ferreira ................................. .
Francisco Waldmann ....................................... .

7.554

7.104
4.120

2.652
2.586
2. 4:14

2.233

I .924

1.905
1.681
1.470
I .099
I.OOó
995

856
825
703
671
178
84

PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA

Antônio Bruzzi Mendonça .......................... , ........ .

45.137

Suplentes
Jarbas Tenório Cavakantí .......................... , ......... .
Acélio Contíno ............................................. .
Dionísio Alves Vieira ........................................ .
Antônio Augusto Fernandes .................................. .
Nelson Simão ............................................... .
Luiz Felipe de p. Neves ..................................... .
Jairo Morais ................................................ .
Aquilino Motta Júnior ....................................... .
Pedro Celestino Villar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .

1.495

1.326
J .194

1.069
646
644

ó28

498

468

-
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Zadir Pinho Alves do Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A<loloho A. Saldanha Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
João Cartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria de L. G. Pinto Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esperidião Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfredo Pereira Rego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morabeau dos Santos ................ · ...... · . . . . . . . . . . . . . . . . .
João V' eira dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Amélia Dias de Morais ............... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adwino Guilherme Houck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nilda Soares Rega ................... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

382
380
351
333
216
216
177
158
155
~32

119
71

TERRITóRIO DO ACRE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

José Guiomard dos Santos ............................ .

4.149

Suplentes
Manoel Fontenele de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wande~ilo Carneiro de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.772
1.167

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

4.007

Oscar Passos
Suplentes
Adalberto Correa de Sena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Ruy da Silveira ................................. '. . . . . . . .

1.174
238

TERRITóRIO DO RIO BRANCO
PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL

E

PARTIDO

REPUBLICANO

Felix Valais de Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.053

Suplentes
Jocel'n Leocádio da Rosa .................. .

1.053

TERRITóRIO DO GUAPORE:
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

Joaquim Vicente Rondon ................. .

3.712

Suplente
Renato Climaco Borralho de Medeiros ........ .

3.712

TERRITóRIO DO AMAPA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Coaracy Gentil Monteiro Nunes ...

3.517

Suplente
Hildemar Pimentel Maia .

3.517

