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Tendo ~ Regimento interno da camat'a dos Srs. 
deputados sido alte_rado em algumas de suas dis-
posições desde ~ 864 até o corrente anno : o r- • 
denou a mesa que fosse reimpresso, collocadas 
as altera~ões nos seus respectivos lugares. 

Rio de Janeiro secretaria da camara dos de~ 

pulados e11122 de Junho de 1868. 
O official maior.- riccnte Xq,vier de Carvalho • 
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REGIMENTO ,. INTERNO-

1J.\ . 

CAlliARA DOS DE .PUTADÔS. 

CAPITULO l; 

M SESSÃO PREP.\RATOIUA. (i) 

Art. 1. 0 No pdmeiro · anno da legislatur;J. compa .. 
receráÕ os deputados, no salão da respectiva camara, 
dezoito dias ar1tes do destinado para a abertura da as~ 
semblóa geral. 

Art. 2." A's onze horas da manhã .occupará a cadeira . 
da presidencia o deputado, que fór mais velho •C)ll · 
idade d'cntré os p1·esentes; c convidará para servireq~ 
interinamente de secretarios os .quatro deputados, que 
mais moços lhe parecerem : havendo reclamação de 
q·ue exi'stão outros mais moços, ós pre.sentes decidiráõ, 
po1· meio de votação, qua:es dcvão ser chamados; 

Art. 3. o Fo1·mada assim a ·mesa, cada um dos de-
putado3 entregará ao p1·esülente o seu diploma, e um 

'dos secretarios (ará relação nomi.nal dos apresentados. 
Al't. 4. 0 Por esta relacão serão chamados os depu-

tados pai'a dat· seu voto em escrutínio secreto, pela 
fórma disposta no capitulo VII, para presidente, vice-
presidentes e secretarios, que tem de servir até à eleição 

(1) Emeu•lns aJlllrovada,; nas sessücs de 31 de Agosto de 1850, e 
H de Asosto de 18ti6. 
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da mesa de que trata o capitulo -li, a qual deve fazer-se 
logo depois da abertura da assembléa geral. 

Não serão admittidos a votar os deputados por dis-
trictfls em que houver mais de uma turma de eleitos, 
os quaes tambem não tomaráõ parte em ·outrós tt:a.balhos 
da caina"ra, sendo-lhes apenas permittido di~cutir a 
eleição que lhes disser respeito, desde que apr1esentem 
diploma, retirando-se por;ém do ~al~o sempre que se 
tiver de votar. · · 

Art. ~.o Em seguida o presidimte nomeará uma 
commissão de cinco membros, a qual; -á vista das actas 
eleitoraes, diplomas, representações ou denuncias que 
forem presentes á camara ou .á mesma commissão, 
organisará: --· 

~ 1. 0 Umíl lista dos deputados por distdctos elei-
toracs, cuja eleição· não offereçà duvida, nem -soflra 
contestação, sendo ess_a lista' approvada pela camara 
mediante votação do respectivo parecer apresen tatlo 
pela commissão em breve prazo. -

§ 2. o Outra lista dos deputados, por districtos elei-
toraes igualmente, cuja eleição fôr contestada por 
protesto ou denuncia c.ónti'a a sua validade, apresen-
tados á camQ.ra, ou nas actas das eleições pJ'imarias 

. ou secundarias. _ 
§ 3. 0 -D~s deput~dos da primeira lista se tiraráõ á 

sorte tres commissões de nove membros cada umá. 
§ ~.· Es~as commissões, distribuindo por seus ' mem-

bros o ex~me d-as eleições que couberem á cada~ ul'na' 
nomearáõ d'.entre . elles um relator, que presidira e 
deverá dirigir e redigir os trabalhos tla commissão -

.. em relação á .cada districto e lei tora I, e funçcionaráõ 
até o fim ~a primeira sessão da legislatura (2). 

Art 6.? A' primeira com missão pertencerá o in-
qlleJlitO sopre as eleições das províncias do Amazonas, 
l'ará, Man1nhão, l>i.a.uhy, Ceara, Rio Grande do Norte; 
Parahvba e Pernambuco. . . - ·· 

A'- segunda , \]as províncias d-as Alagêlas, Sergipe, 
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e S. Paulo. 

A' tercÇira, (jas Províncias do Paraná, Santa .Catha-
rina, Rio G1·ande do Sul, Mato ~rosso, Goyaz e Minas 
Ge,raes. , 

Art. 7.P Rec~bidos os respectivos documentos, cada 
com missão prestara nas mãos do p'!·esiclen te j uramen lo 
solemne -qe. bem e iiclmen.te' -Proceder ao inql]erito; 
e logo a-1'\nun_çia.rú, .pelo jornal que publicar os de-

' . -
· (2) Decisã~ da camHra · em Je.si:q ée ·21 de i\laio tle 1867. 



bates da camara, a hora ém que cclcbra.t·à as· sua~ 
sessões. 

~ L" A' estas sessões, em salão· p~ivativo, admitir· "' 
se-hão todos os in ter essa dos no inquerito, e qualquer-
ciqadão que o requerer por escripto, ou concorrer pará. 
o esc la recimen to da v.erdade. · · · 

§ 2. 0
• Informada a c.ommissão ·vet·balmente, por cadã ~ 

um dos relatores , da. questões' suscita das nos doeu..: 
mentes, convidará aos interessados, seus advogados ou 
procuradores, para offerecerem as suas exposições á res-
peito do pí·ocesso eleitoral unicamente. Destas expo-. 
sições dat;·se7ha vista para conte~tal-as ao candidato 
·que o requerer por si , por advogaáo ou procurador, OU' 
a qualquer deputado que o pedir na falta daquelles. · 

~ 3. 0 Guardada~ sempre a ordein e solemnidades .pre-
cisas, a commissão em seguida celebrará conferencias> 
para ouvir as observações que os i-nt~ressados ou seus 
procuradores e advogados, e qualtjuer deputado, hou-
verem de fazer oralmente sobfe a materia propria· 
do inquerito; e estes debates duraráõ emquanto o per-
mittir a maioria da commissão. 

~ 4. 0 Logo depois a commíssão fgrniulará o reh-
torio do inquerito sobre as eleições de cada:- districto, 
eoncluil)do com o seu parecer em art.ígos precisos. 

Art. 8. o As exposições, as contestações e o i·elatorio 
serão log-o impressos.,. no jornal da casa, e distribuídos 
em avulso com o voto em !feparàdo, se houver, de qual- · 
quer .membro da commissão. ' . ' 

C in co (lias depois dessa pub lieação, o presidente da 
r.;1mara_ dará pnra a· ordem do dia a votação, sem mais 
debate algum, dos pareceres de cnda inquerito com' 
os votos em separado, e as emendas que qua.Jqucr 
Deputado _ houver submettido· ao juizo da commissão. 

~ :l. o Nas eleições duvidosas, á t'equerimento de 
qualquer Deputado, apoiadd pela terça parte dos pre-
sentes, c independente de votaç:io; fir.ará adiada a vO'I;a-.. 
ção dos pareceres na parte rnspectiva ; até que haja 
na casa metade c mais um dos membros de que . a 
cãmara se compõe. 

~ 2." Quando a maioria de qualqu·er das comll}issõcs 
concluir o seu parecer, annullando a ·eleição de· um 
ou mais deputados por qualquer districto, ficará o 
mesmO" parecer adiado para lier votado depo~s da aber:. 
tura da assembléa-geral, na parte relativa ao diploma 
ou diplóinas, cuja validade não f di· reconhecida, pre'- , , 
eedendo neste caso discussão igual á de qualquer parecer 
de comüli ssão. 

~ 3. o Etll to~ os os mais casos .a Gatilara decidini, qua 1 ~ 
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quer que. seJa o numero dos. membros presentes; fiiJ.S 
sessões prepara torias. · 
. Ai't. · 9. o A' ptoporção que se fór votando, o presil)ente 
declar"ará deputados aquélles cujos poderes se tiveri'lrn 
julgado legalmente confeddos, e um dos Secretarios 
fará a lista dos approvados. · -

Havendo .prorogação das horas da sessão; ficará. adiada 
-a votação do parecer de que se tratar para o dia se-
guinte. , 

Art. to. Verificada a legalidade dos - podeí:·es, se 
acharem.:se presentes deputados em numero de me• 
tade é mais um (3), se fará a devida communicação ao 
senádo, e ae gov.erno por intermedia do ministeo 'e 
secretario · de estado dos negocias do imperio, remet-
tendo-se a este a lista nominal d.os deputados presentes, 
e pedindo-se na mesma occasião a declaração do dia, hora 
e lugar em que o Imperador receberá a deputação que 
tem de. requerer designação do dia e hora da missa 
do Espírito -Santo, na capella imperial, assim como da 
l10ra e lugar da sessão Imperial da aber.tura da as-
sembléa geral. . 

Quando não puder abrir-se a assembléa geral no 
dia marcado na constituição por não haver o numero 
exigido de depuiadós, procecler-se-ha na fórma deter-
minada no art. 2\) do regimento ·commum. (4). 

Art. I H. Os d_çputados' se reuniráõ diariamente em -. 
sessão prepªratoria até que esteja concluída a verifi-
cação (los poderes, ou tenha lugar a abertura da as-
sembléa geral. 

Art. !2. Os deputados que não puderem comparecer 
m11ndafáõ comtudo o seu dip.loma e a e~p~sição yor es-

.(3) O r~mero total dos Deputados é. ac.t_?al~cotc de 122 a sabe:: 
. Am~zon~s ............... _. .•• · ~ ~ah.1a ....................... I! 

P11ra •.•••.•.•••••••••••••. , . .3 Lsp1nto Santo.... . ...... . ... 2 
1'1'\araohã~. ~ •.... : .... . ...... 6 1\i.o de .T;meíro ................ 12 
P1,auhy. . . • . . . •.. • • • . • . • . . . • . 3 Mmas Gct·ars.. . • . . . . • . . . • • . • 20 
Ccar'á ............. :...... ... 8 S. Paulo ... ·.. . ............. 9 
Rio Gr<uJde do Norte.;...... 2 Goyaz...... ... • .. . .... . .... . . .. ~ 
Parahyba............ . .. . .. . 5 lfat.o· Grosso .... ·............. 2 
Pern:unbuco ........ .-...... 13 Paraná .......... -........... 2 
,Aiagôas.................... 5 Sán ta Cuthat•inâ..... . ..... . . . 2 
Sergipe ••••.• . .• ; . . ....••.. · 4 S. Pedro do Rio Gl'/111de d<.1 Sul, ti 

, { 4j Quando em amba~, ou em alguma das ~~amaras, nfio ··hO'uvcr o 
numc1·o ,dç senadores e dcputudós para principiarem as sessões uo 
dia marrado nu constituição , ou no dia da conl'oca~.;Jo extraordi-
naF.ia, se ~~rá 11~1te ao J:m~erador ~:~c!a secretaria ~e c~tado dos ne· 
gocws dq 'IIHJltmo, e a me.;ma partlcl(l<IÇilo se fura lo;;u que o nu-
mero cstiyer Clllllpleto, Jlroccdeudõ ·se pela nHtncira indicada no ar'L. 28 
deste He~imeut.o. (Regimento commtim, art .• ~U,' . · 
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Cl'ipto tlos seus impedimentos. Estas escusas, hem como / 
os .d·iplomas que as · acompahhrem; se1·ão remettidas ás 
respectivas co.mnüssões. Se as escusas forem desatten· 
didas, se fará sabêr ·por onlcio. aos deputados que ·se 
escusárão a fim de que compareção. 

Art. · 13. No caso de morte do dBputado, opção por 
outro districto, on perda do seu lugar por qualquel' 
molivo , se fará ao governo a devida communicação, 
p1ra que mande proceder .á nova eleição no t'espeeti v o 
disUicto. 

Art. 14. Nos outros annos clí!legislaoora, e nas sessões 
extraorclinarias, começará a sessão preparaíoria seis 
dias antes elo destinado · para a abertura da · assembléa 
gB-ral, a .fim de se vedficar se ha na Côrle ó numero · 

· !}e deputados necessario para a dita abertura; .e, ha-
vendo, fazer-se a participação do art. 10. 

,Art. 15. Nesta &essão serviráõ o presidente e secre-
tarias que e tiverem sido no ultimo mez da sessão 
antecedente; e para examinar as escusas e diplomas, 
que de novo appare~erem, servirá a cómmissão ele po-
deres da me~ma sessão at~ que se nomêe a que deverá 
servir l)a nova. . . . · . . 

Art. 16. A sessão. préparàtoria de que 'trata o art. H, 
durarji os dias qu.e forem necessariós para os trabalhos, . 
de que a camara se tiver de occupar até a abertura 
da assembléa geral. . 

A!'L 17. Antes da sessâó· imperial da á)lertura con-
correráõ os depu.taclos, no dia e hora que fôr des,ig-
nada pelo Imperador, á capella impedatpara assistirem 
á missa do Espírito Santo; c depois deste acto, sendo 
no primeiro ánno da legislalura, prcsturáõ na·s mãos 
ela maior autoridade ou dign·idacle ecclesiastica que 
se achar presenle,-o juramento· SCg'U~nl.e: .:_ « Juro <~OS 
cc Santos Evangelhos manler a religião catholica apos-
cc tolica r(lmana, observar e fazer observar a consti-
cc tuição, sustentar a indivisibilidade do imperio, a ac-
cc lual Dynastia Imperanle, ser leal ao lmperauor, ~elat· 
cc os direitos ·dos povos~ e promover' quanto em mim 
" eoulJCl' a prosperidade geral da nação. » 

()~ depulat.fos, que .HãO preslarem jurainenlo na Ca-
]lCIIa imperial, o farão na camara perante o seu pre-
sidonlc. 
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CAPITULO IJ. 

~ DA MESA. 

Art. i8. A- mesa será composta de um presidente e 
quatro sccrctarios, que serão eleitos para servirem 
por um mez, mas poderão ser reeleitos. 

Art. i9. Nas sessões extraordinarias, e nas proro-
gações, serviniõ o presidente e secretarios, que o ti-
l'CJ'ern sido ultimame'nte: porém, se estenderem-se a 
mais de mez, far-se-ha no·va mesa como nas sessões 
ordinarias, bem entendido que nunGa terá ltlgar a 
eleição de uma mesa pa1·a .servir menos de um mcz. 

Art. 20. Para supprir a falta do presidente e sc-
cretarios haverá tres více-presidentes (5) e dous secro-
tal'ios supplen tos, -

I 

CAPITULO UI. 

DO' f'fiESlDEl'iTE. 

Ar t, 2L O. presidente é na;;; sessões o org~o da 
cama r a todas as vezes que e lia tem de enunc1ar-se 
collecpvamen te. · 

Artr 22: São a ttribu ic;õcs ~o 1~1·esiden Le: 
1." Abnr, e fechar as sessoes as lwras competentes, 

e nellps ma.nter a ordem, fazer ohsenar a constituição 
e estq reguncnto. . . 

2." Conceder a palavra aos deputados, que compe-
tentm.nente a· pedirem. 

3.• Esta]Jeleeer o ponto da questão, sobre que deva 
recah fr a votação. 

~." Annunciar o rcsu!Lado das votações. . 
5.• Impôt· silencio, c advertir a qualque1· deputado, · 

que commetter excesso (arts. 2!2, 213, 216 e 2i7). 
6." Suspender a sessão, e levantal-a, quando não 

})uder mnnter ~ ordem, ou as circumstancias o çxigire.m 
(art. ~20). · 

(5) Er1en(j~ a.pproyatl<l en1 1ses~fiu .de 30 de J&neiro tle 18 ~4. 
j 
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7.l Oesignar os trabalhos, ·que devem fot·mae· a 
ordem do dia da ·sessão seg.uin te. . 

8." Tomar o juramento aos deputados; que amua 
o não tiverem presta~ó (6). 

9." Assignar as actas das sessões; e.1Joçlos os de-
cretos n resoluções da camara. , :~':·-.';~. / · 

10." Convocar sessão fóra das horas e dias· 'marcados 
em algÚm caso. absolutamente· mgente, e extraordi-

!lr 1lario. ' ! 
Art. 23. O presidente não poderá oiTerecer projeotos, 

indicações, . requerimen tes ou interpellações, nem 
discutir e votar (7); mas, se o qu.izcr fazer, deixará 
interinamente a cadeira ao vice-p't:es iden te, emquan lo 
se tratar do objecto que se proponha discutir. 

Art .. 24. O presidente não poderá· ter exercicio em 
comm issão alguma, dura)lle a sua presiclencia , excepto 
_na de policia; mas · poue rá ser YoLado para qualquer 

' das eommissões pern~anénle·s . 
Art. 2(). Os deputados, e todas . as pessoas ela casa, 

darão ao presid ente o tratamento de e.xce\lencia no 
recin lo de \la (8). 

CAPITULO IV. 

DO YICE-PRESIDENTIL 

A1·t. 2G. O vice-presidente, se passauos dez minutos 
depois da hora aprazada não t1 ver çh e~ado o pre-
sidente, tomará a cadeira, c desempenhará todas as 

(C. ) O joramcnto pútle st ~ l' (li'Csladn em sessão Jli'Pparatoria '· lliío. 
Sf' llllo 110 pl'inJPiro an11o da legislatura (sessocs de 1.7 de Abril d11 
181li e 26 de AI.Jnl de 1847). 

(7) Por estylos ria casa o presid!•ntc Yota nas eleições, que se 
fazem por escrutínio secreto. 

(~ ) Tomando r.m conside1·a~~lío n elevada cntt•goria do ~orpo lr.-
gi,;latho: 1-lri por hrm que os prcsideutns dus c.;1ruaras dos st·naclo•·rs 
e dt•putados tcnhUo o trat;uucutn rh• · cxccllcnria, nn recinto dcllas, · . , 
emquanto ocrn1Jarcm os ditos lugares; e !(IW iguulmente dclle 
goze~ os _serrctul'ios das mrsmns ramaras, nu corrrsrJoudcn'l'ia um-
cial. José Fcliciauo Fernandes Pinheiro, do ?.leu conselho, 111inistro 
e secretario 1le estado do~ 1wgorios do im11erio, o tenha assim 
entrndido r. faça expcdil' os drsp11chos uN·essa rios. 

l'alario tio. 1\ !o ele .laueiro e!ll ~9 de M:1io de. 182G.- Crm• a ru• 
brica de Sua Mu~:.cs ta<l c o lritper!\tlnr.- Jqsé Fçlicianq ·Fmumqe~ 
l'·inhC'iro . . 
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funcções expressadas no capituio aute·cedente, cedendo 
porém o· lugar logo que chegue o presidente. O mesmo 
se praticai'á fjuanclo o presidente tivei· necessidade 
de largar a cadeira momentaneamente. . -

Art. 27 ... CLvice-presidente poderá ser membro· de 
qu~lquerl_ ·w ·&\missão, e deverá .continuar no exerci cio 
da'quellas, pa'ra que tiver sido eleito; excépto q·uando 
por impedimentQ do presidente occupar o seu lugar 
}foi· dias. Terá o mesmo tratamento que o presidente, 

CAPq'ULO V. 

DOS SECRETARIOS. 

· Art. 28. São attrihuicões do r.• secretario: 
L" Ler -á caníara a iJitegra de todos os o!llcios do 

governo e do senado ; assim como as leis, ' que forem· 
remettidas á sancção (9), c qualquer outro papel que 
deva ser lido em sessão. 

2.• Fazer toda a correspondencia official da camara. 
3." Recebei' . todos os officios das autoridades co_ns-

tituidas . do Imperio· e dos deputados; e igualmente 
to~as as representações, petições e memorias, que 
forem dirigidas á camara, fazendo constar á mesma 
o seu conteúdo em summario, para se' lhes-dar destino 
na fórma deste regimento. 

11." Fazer recolher, e guardar em boa ordem os. pro-
jeetos, indicações, pareceres de commissões; · c as· 
en;tendas que se lhes ílzewm, para os aiwcsentar quando 
forem necessarios. p." Assignar, depois do presidente, as actas das . 

- se~sões, ))em como todos QS decretos C resoluções 
da camat'a. 
- 6.• Dirigir ·e inspeccionar totlos os t1·ahalhos da 
sedretada (1.0). _ · 
. ,Art. ~0. :0 2." secretario assignará depois qo L" 
to<~os . os decretos e resoluções da camara, bem como 
<is actas, sendo escrlptas as das sessões pu.blicas, sob 
su;t iaspecção, por um dos officiacs da secretaria. As 
ac _fas serão lidas em sessão pelo mesmo secrctal'io (H). 

(p) As resoluções não são lidas ·eril sessão, depois de approndás 
dc~uitivaruente. · -· 

qo) Emenda upprovudu om sessão de 5 de Julho de 1854. · ·. 
l!l) E meu da appronitla c~ :;e~:;~u cl.c ~q- ~.e ~liiiO t.lc 18t8. ' . .. . ~ 



At·t. 'ào. O 3. ~ e· 4. • scct"etarios rcccbéráõ á porta 
~lo salão os deputados, -que .lil.e novo entrarem, e os 
acompanharáõ á mesa, onde devem prestar o jura-
mcnLo. 

Art. 31. Da mesma so!'te ,receberáõ,.e acompanha-
ráõ os minist!'os de estado todas as vezes que estes 
vierem á camar,a ler os seus relatorios (1.2). • 

Art. 32. Os secreta rios, conforme sua numeração 
ordinal, substitu~ráõ o presidente, na fal;ta do vic.e-
president.e (13). · · 

Art. 33. Ao L • : secretariQ ·suhsti tuirá o 2. • ; ao 
2.• a 3.•; ao 3.• ,o 4.•; e .a es-te o t..• supplente ou 
2.•, se hauver ma.is de uma.fall.a, ou ·sc estivur ause.nte 
ou impedido o t..•. Na falta absoluta dos supplentes 

. _rccorrcr-se-ha ao meio esta-belecido no art. uO (H). 
Art. 34. Todos os secretar i os terão o tt·a tamen to 

de excellcncia na correspondcncia .official (15). 

CAPITULO VI. 

At·t. 3~. Haverá na camara commissões jJcrmanentcs 
para a expedição orclinaria dos negocias que nella 
·se tratarem. 

Art. 36. AÍ> cornmissõcs permanentes são: de cons-
tituição e ,poderes; i : " de orçamento e contas, fa-. 
zenda; 2." imperio; 3.' ,justiça e estrangeiros; 4." 
marinha; õ." guerra; 6." agricultura (16); de pe.n~ 
sues c or,denados; de fazenda; de justiça c'ivil; de. 
justiça criminal; de diplomacia; de-marinha e guerra; 
de redacção das leis; de cama·ras municipaes; d_e 
assembléas provinciaes; de commercio, industr-ia e 
artes; de instrucção publica; de saudc publica; de 
estatística, colonisação, calechese e civiJ.isação dos 
índios ;. de ag.!'icultura, minas e bosques ; de obra-s 
pubJicas; de negocias ecclesiasticos; de exame do 
thesouro e de - policia da casa: 

(I~) Vid. llrts. 88 e !JI. · 
(t 3) Emenda appronda em sessão de 25 .de l'ilaio de 1858. 
( 14) Dccisllo tomada em ·sessão de. 11 de Julho de 18'54. 
·(15) YirJ. nota 8 ao art. 25·, 
(16) Emenda approvada -'6m scssilo de 8 de. Jull10 de tS4ll. 
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At~ t. 37.·Além das commissões internas haverà tantas 
commissões auxiHarcs de fóra, quanta$ a .camara 
julgar necessarias, a requerimento daquellils. -

Art-. 38. Para os casos occunentes, que assim exi-
girem, havera lambem as comrnissões especiaes, que 
á camara parecerem necessarias (i7). · . 
• Art. 39. Para se nomear uma commissão especial 
será necessario que alg·um deputado o rtlqueira, in-
dicando Ioga o objecto de que ella deverá tratar; e 
que a camara o decida por me.io de votação (i8). 

Ar:t. 4,0. Nenhuma cQmmissão será composta . de 
menos de tres irrdi.viduos, nem de mais de cineo. 

Art. 4L Nenhu~ deputado poderá ser membro de 
mais· ele duas commissões pennanentes; e os depu-
tados que forem ministros de est.àdo não serão membt·os 
de commissão alguma. · , 

Art. !1!2. · As commissões permanentes cleveráõ set· 
eleitas logo no principio ela sessão orclinaria de cada 
anno; c durat'~õ não só em toda ella, mas tambem . 
nas sessões extraordinarias, . e lias prorogações que 
tiverem lugar, até o começo das sessões onlinarias 
do anno seguinte (i9). 

Ar·t. 1J,3. As conunissões especiaes, e externas dut·aráõ 
unicamente cmquanto · se tratar do negocio especia l, 
d~ qt~e forem encarregadas, e que der motivo á-sua no- · 
n1eaçao. 

· (17) Haverlt CóJIImissôes mixtas, todas us vczrs que as camarns 
accortlarem em suas nomeações, pm·a prepara~ão lle nlgum n~go 
cip que pertcnca· ú assembléa geral. , 

Para esse fim, quando uma das cama1·as assim o .julgar com·e-
nieote, o llroporú á outra t·amara, pelo iotcrme!lio ·do seu 1. o 
&Jcrctario, que declarará substancialmente o assumpto da com-
Úiissfio, c o .Qumero ·llc membros, que convem nomear. 

Convindo a ·"c~mara neste convite, escolherá igual numero de. 
membros que devem formar n commissao mixta. 

Feitas as nomeações, os membrós destas commissões se iutelli-
gqnciaráõ entre si sobre o lu:zur e hora de suas reuniões . 

Na primeira conferencia eséolheráo um 1'elator, c um presidente 
p11ra manter . a ordem na tliscu'ssao e yotação . · · . 

• ·O resul tado dos trabalhos será apresentado á cada uma das ca-
maras pelos respectivos membros da cormnissüo (regimento çommum 

, ants. <so, 40, 41, 42, H e H) . . 
A commissilo, que mi ao senado accusar os ministros de est~

d9 nos crimes lle responsabilidade, compüe·se -llc 5 a· 7 deputados 
(art. 18 da lei de 15 de Outubro de 1827). ...-
, (18) -No ·principio de cada sessão ordinaria ou extraordinaria , 

elrge-se uma conunissao especial de trcs membros para rctligir o 
pr:ojecto lle resposta á falia do Lhrono (cst.ylos, lla casa). 

( to) A commissao de policin da· casa tem membros ·natos (art. 
~~~~ .c po1· i 5~o nr1o se llraccde á sua eiQiçnv, . 



Art.- M. As aommissões poderão pedir aos ministl'o!l 
c~c estado, por intermedio do !.•·secretario .da camara, 
e precedendo approvação desta, todàs as Í!lformações 
que lhes forem necessarias para desempenho do seu 
trabalho; c Lambem pode-rão requerer, ]Jela mesma 
fórma, ·que se convidem os ministros de •estadõ, que 
não forem membros da camara, pa·ra. conferirem com 
ellas em qualquer objeclo que julg~cm necessario . . 

CAPITULO VII. 

DAS ELEIÇÕES. 

Art. 4;>. A eleição do presidente, c vice-pr-esidentes 
set·á feita por escr·utinio secreto á plu!'alidade abso-
luta de votos elos membros presentes. · · 

Art. 46. Se ·no primeiro escrutínio se não tiver 
obtido a maioria absoluta, passaráõ por segundo es-
·crut'inio os dons que tiverem _obtido maiot· numero de 
votos; e se houver mais de d.ous com votos iguaes, a 
sorte ~ecidirá quaes devem entrar no -segundo eseru-
tinio. Se sahirem empatados os dous neste. segundo 
escrutínio, a sorte decidirá qual deva ser o pr·esidentc 
ou vice-presidentes. . · 

Art. /J,7. O L" e 2."secretariosserão eleitos sepa-
radamente pcla .fórma por que o sãq o presjdente-e vice-
presidcn tes. 

A eleição do 3. • e 4. o secretarias será ã plurali-
dade relativa de votos, e -cada · cedula conterá dous 
nomes, um designadament(l para 3. • secretario , e 
outro para 4. ". Na falta de designação attender-se-ha 
a ordem em que estiverem escriptos; e no caso de em-
pate para qualquer destes lugares a sorte decidirá 
entre os que houverem obtíclo igualdade de votos (20). 

(~O) J~men~as approvad;ts cll\ sessüo tlc 5 ~I e Julho de 1Br>4: 
·· Dicidio-se, em sessão de 11 de Julho de 185~, . que fossem consi• · 

derados primeiro supplente o immediato ·em votos ao 3~ • ser. re-
ta rio, c segundo supplente o que se segilir immediutamente ao 
4." secretario. E como possa ac.ontccer qne o immediato ·em votos ao 
4. 0 secretario seja o mesmo do 3. 0 ·neste caso deverá sc:r consi-
derado seguntlo su'pph~r,te aquellc qne se lhe seguir immedintamente na 
lisla da vota~ao para 4. o Secretario, julgando-se votos perdidos tanto 
n'uma c~mo u'o\ltra lislaJ aquelles que rcc.ahircm uos que forem eleitos 
~ecl'etarws. - . . . . . 
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. Art. 48. A eleição tl11s metnbt·o~ éle~ · tddas as com-
missões inteenas,, tanto ·permanentes como es·peci'aes, 
assim como das commissões extemas, sct·á feita por 
esct·wtini·o á pluraliclad·e yelaüva ele votos, e no caso 

·tte empate a sorte dccidi·rá q-uacs clevão ser pt·eferidos. 
· Art.. 49. Poderá a camara., nos casos, do artigo ante-

oeden(ile, commetter a eleição ao·president(l, por ru:otivo 
de urgenci'a, ou quatquer outro que parecer justo: 

Art. 50. -Se faltar a'lgum membro dos eleitos para 
qualquer commissão, ou tiver longo impedimento, o 
IÚ·esiclentc no:rn.eará outro que o substitua. 

Art. 51. O presidente, e os· quatro secretarios formão 
a commissão de policia da càsa (21). 

Ar·t. 52. A nomeação das dept.ttações para os casos 
expressados na' constituição, e -,para todos os outros elo 
regimento, e em que a camara decidir que as devo 
haver, será feita pelo fll'esidente (22). 

t , 

CAPITULO VIII. 

DO -~mTHODO QUE S'E DEVE SE_G\JIR N.\. CEJ;ERIHÇÃ.O D.,S 
SESSÕES . • 

Art. ::>3. As sessões princjpiaráõ ás onze horas da 
manJtã, durarúõ qua.tro horas reguladas pelo .relogio 
f!lo saWp, c set·ão successiYas em: todos os ,dias que Hão 
forem ~omingos, dias santos, e de festa :n.acional (23). . . -

(21) Erpmenda appcovnda em sessão de 5 ~c Julho de 185'1. . 
(22) A~ detmtações qne se diJ•igcm ao Imperador, por eslylos da. 

(\as:t, fOIJlpoem-~c dc ·24 membros, excepto quando têm de ap1·escntnr 
Dc.cretos do Assemhléa Geral; .neste caso, .e quando a Camara tiver 
de participar que não póilc adoptar alguma propúsição do poder exe-
cutivo, cpmpor-se-.hào de sete membros (arts. &6 c G3 da constitui~;1o). 

As resvluçõ,cs, da assembJéi.\ ' _geral são cnv.indas á sancção .com 
offi'cio do 1.• secretario ÍlOt' intermedio do ministerio competente. 

As respostas do Imperador, trausrnittidas pelas deputações, sãu pot· 
estylo re<iebidas..com muito especial agrado. · 

A dep~taçiío que deve as~istir ao funeral do deputado~ que fallecet' 
durante i sessão, .compo•·-se·ha de cinco inembros (decisão tema da 
em sessnp de H de Agosto de ·1841). 

A dcpútaçfio, que lil'!~r de rcquc•·et· ao senado a reunião das duas_ 
Ci\inaras, n.os termos do art.: 61 -da Contituiçno, será de u·es membros. 

(23} Emenda approva1la -e•n sess~o de 25 de Maio do 1Sf>S. 
Suo de festa nacional os,dias 2& da Março, 7 de Setembr.e c o anni· 

versa rio natalício do Imperador;, e só e. tes e os Domingos e dias 
Santos d~ guard.a sao fe••iados -nas estações publicas (decreto n.• 501 
da 1~ de Agosto ~e 1848), 
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Nos casos tuientes, ou quandQ a camai·a julgar çon-
veniente, poderá, á requerimento de algum dep&~<lo, 
pro rogar as horas das sessões _ diarias, de·términar qu~ 
haja sessão .nos clias exceptua(!}(i)s, ou duas sessõ·es rio 
dia seguinte, começando a pl'imeir~ . ás lO hor~s da 
manhã, e a segunda ãs 6 da tat·de (24) . . 

Art. 5~ .. Dada a hora de principiar a sessão., o pre-
sidente, secretarios e depuJados tomaráõ os seus as· 
sentos; o i. o secretario . fará a chamada, e o~. o es-
escreverá a lista n.ominal dos ausentes, que deverá ser 
inseri:da na a c ta (25) . · 

Art. 55. Achando-se presentes deputados eml}umero 
de metade e mais um, o ·presidtmte abrirá· a sessã@ a 
com estas formaés pàlavras·-Abre·se_ a ·ses&ão. _ 

Art. 51ii. Quando feita à Chamada se não achar o 
numero de deputados neêessario para eelebrar-se a 
sessão, o 'presidente suspenderá e acto até se veri:ficar 
a reunião do sobredito nuJllero, couse1;vando·se elle., 
os secretarios, e deputados nos seus respectivos lugares. 

Art. 57. Se até o ·meio à ia não concorrerem mais 
deputados, que pi'eenchão o numero, o president·e 
declarará-Hoje nãl'l ha sessão, e mamlarã publicar .no 
jornal com que houver contracto os nomes dos que com-
patecêrão e dos que faltárão (26). · 

Art. 58. Apezar de não haver sessão; se fará a a:cta 
do acontecido, declarando-se nella, pelos seus nomes', 
os deputados presen,tes, e os· que deixárâo de com:-
parecer. · ·· 

Art. 59. Aiilda que a sesl!ãO principie mais tarde 
que a hóra -declarada no art. 53, deverá durar as quatro 
h·oras completas de minuto a minuta. · . . 

Art. 60 , Aberta a sessão, o ·2 . o secvetario fará a 
leitm'a da acta da antecedente; e se por algum ineon-
veJliente não estiver a acta sobre a mesa, o presidente, 
dando parte disto á camara, fará próseguir os trabalhes 
até que possa ter luga..r essa leitura, para o que então 
se interromperá o seguimento do trabalho (~7). . 

( 24) . Emenda approvadn em .sessão de 22 de Agosto de 181\7. 

(I!&) Dicidio a camara, em sessfto de 17 ele Julho d,e 1843, que scjtlo _ 
mencwuados na neta os nomes dos deputados, que nllo se acharem 
presentes á chamada. 

(26) Emendas approvados_.em sesslio de ~i> de Maio c:Ie 181>8, e 22 
·de Agosto de 1867. · · . · 

(27) E~tando a acta .sobre .a mesa é ·lida por qualqqer dos oqtro s 
Secretarios'que se ache present e,-na:o sendo o 1. o ( estylos..,.da casa )· ' ' 3 

; 

, 
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.!rt. 61.. 'Lidá a acta, se não houver impugnaçãõ 
011 reclamação sobre ella, consider.ar-se-ha approvada, 
sem 'dep'endencia de votação ·da 'c-amara (28). -

Art. ·62. Se porém algum deputado lembrar alguma 
inexactidão, o 2. o SQcrctario; ou qualquer dos outros, 
dará os necessarios esclarecimentos; c quando apezar 
delles· a damara reconhécer ·á inexacti.dão indicada, será 
emendada . a · a c ta conforme se venceT. 

Ai't. 63. Approvada a acta,.será logo assignada pelo 
presidente, L o e 2. o secretarias, e recolhida ao arclüvo·; 
No ultimo qia da sessão legislativa , será lida e appro-
vada a acta, ainda no caso de não · haver na casa o 
nmnero de deputados, de que trata o art. õõ (29). 

Art. 6~. No fim da sessão legislativa serão encader-
nadas as actas, e dellas, se ex trahiráõ copias para serem' 
impressas e distribuídas pelos deputados e senadores : 
bem como na t~rincipio de cada sessão a mesa man- · 
dará distribuir pelos deputados uma synopse contendo 
os projectos e mais assumptos da sessão anterior, que 
Hcarã() sujeitos á deliberação da· camara, e,afiectos ás 
commissões. Os projectos, indicações, requerimentos, 
pareceres de commissão, . e emendas, de que fizerem 
menção as actas, serão registrados em livros proprios 
(30). ' ' ~ ' 

Art. 65. Depois de approvada a acta, o i. o secretario 
fará ~ leitura .dos officios recebidos do governo, c do 

. sen.adr, e de accordo çom o presidente irá dando aos 
mesmes o destino que lhe parecer mais conveniente; 
mas St,' algmil deputado lembrar outro destino, ~então 
o prc~iden te obnsultará á cama r a, e se seguirá o que . de~ 
cidir a votação (3J.). , · 

Art1
• 66. Immediatamcnte o mesmo secretario dará 

con.ta3 em breve ~elatori?, dos of?cios, J:epres.entações, 
pettç~es e memonàs que t1verem s1do. env1ados a camara, . 
proceaendo-se ácerca do seu destino ·como no artigo 
antec\)dente; advertindo porém que dos officios que con-
t.iver~m felicitaÇões far-se-ha menção de serem recebidos . 
com Qspecial agrado, quando forem de autoridades cons-
tituídas, e simplesmente com agrado todos os outros de 
pesso~s, ou sociedades particulares. · 

( '.!8 e 29) Emendas appr<ivauas em sessão de 25 de Maio 1St. S. 
(3Q) ~mendas approvadas em scssãÓ de 2 5 de Maio de I · 58, e 22 

tlc Ago,sto de 18ti7. · 
• (31) puando o Imp_crador ncjlar a sancçfio a ·.algum decre~o ou rc-
-solúçllo da · asscmbléa geral, o presi~entc responder á-·quc-a camura 
louva a Sua Magestade [mpet.ial o interesse que tumn pela oaçuo 
(art. 64 da constiluição). 

·-
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Al't. 67. A isto se seguu·a a · leitura dos pareceres 
de comnlissões, projectos, indica,ções, in terpellações e 
requerimentos dos deputados, que estiverem sobre 
a mesil, não $C gastando mais tempo do que os tres 
primeiros quartos de hora da sessão (32) 

Art. 68. Os requerimentos, para que possão ser 
admittidos, nece~sitão do apoiamento de cinco 'de-
putados pelo menos, e não havendo quem peça a palavra 
sobre a sua ma teria, serão pos Los á votação da ca-
mara. O requer·imento, sobre cuja materia se pedir 
a palavra, se éonsiderará por esse facto adiado para 
ser discutido no dia propdo. A'cerca dos pareceres 
de commissões, projectos, indicações c interpella-
ções dos de.putados se procederá como dispõem· os capí-
tulos X c XIII (33). · -
. Art. _69. Findos os tres pt'imeir.os quartos de hora 
da Sessão, se começará logo a tratar da materi~, que 
estiver destinada para a ordem do dia, lendo o i." 
secretario o que se -tiver d~ discutir ou votar, no 
caso de se não achar impi·esso. Os pareceres, projectos, 
indicações, interpellações, e requerimentos, que se não 
tiverem licjo, llcaráõ para a seguinte sessão. 

Art. 70. A ordem estabelecida nos artigos antece-
dentes só poderá se alterar, ou interromper; --

1." No caso de urgencia. . 
2. • No caso de adiamento. 
Art. 71. Para se dar urgencia é necessario que seja · 

o _requerimento· della apoiado por cinco deputados~ 
pelo n1enos ; e que a cama r a o declare por meio .de 
votação, sem preceder discussão (34). 

Art. 72. O deputado, que quizer l)ropôr urgencia, 
usará da ,formula-Peço· a palavra para negocio ur-
gente. 

Art. 73. Urgente para se interromper a ordem do 
dia só se deve entender aqueHe negocio, cujo resultado 
se. tomaria nnllo- e de nenhum effeito, se deixàsse de 
tratar-se immediatamente. Não se dan,do este caso, a 
approvação da urgencia só terá o effeito de obrigar a 
que na sessão seguinte seja o negocio tratado de pre-
ferencia a qualquer outró (3õ). · · ' 

Art. 74. O adiamento póde ser proposto por éada um 
dos 'depQtados, quando lhe couh,er a vez de fallar, seja 
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qual fôt' o negocio qe q'Q.e se · tra~<lr, .ç o ~stac).o mp que 
se achar -a .disc\].s~~o GW). 

Ait 7ã .. ·Sendo Q ªdia~t!l't.o nwtjyado · peJp 4llput~q.Q, 
·que o pnilpuzer, e apoiado por cmco dtJpv.tados, pelo 
menos, e P<>·r deJ: l:l~ tj:lr-cei,;;J, 'dispqssã_o, pr9ceder-sé.-
ha á .votação, prec,e(lend() discussão. 
. Art. 96. N.ão &e pn>porão SJ,.d.iam,entos inclefinidq,s; e 
p.or c~nsegQ.i!lte 9 depJ1.t~,J.do q'Q.,e qtJ:~7íer prop~r qua), 
quer adiamento, dever~ inc).~car logo o t!ll1W9 para que 
lia !Je _ser ,deferido q n.eg.Qçio ; ~ se, op.tro pep'Q.tqQ.Q 
}JVopuzel" outro l!diamento, ~ votaç~o da camara 4epi. 
dipã qual q.~ver~ pn~v.al~cer. 

Art. "/7. Todos fa,ll<!rá\'5 ge pé, ~ \')xcepção: 
V Do presicJente. '· 
2. 0 Do deputado que por enfermo obtiver da (};t-

mara permiss,ãe qe f-aliar sentado. 
3. 0 Do min~str() p_~· !lStado, seja Oll nã,o cleputado, 

quando vier v. p-uosep ta r pr.opo~ ta do poder e;tecu ~ 
tivo. · ·· 
, Ar~. '18, Nellhqm cleputatlo poder~ fallar ~en;t t·et· 
pedido (} pa,l<tvra, 4Elclar<J,pdo s~ pret.m,1.d.e fallílr pró ou 
contra, e U~e ter ~ido çonc.é~~c;la, djrigind9 S~PlPTe o 
discurso ao pr!Jsidente, o~ .4 ca~p~ra ~Iil ~;,eral. A pala-
vra será déJ.çla altern!J.qva!Il-ent!J (37), . · : 

Art. 79. Para se guardar . a ordem, ~ ev~t:).r a dis-
puta da preferencia, um (!o!i ;?~i;~;~~~ ri<,>&· f\lrá. uma re-
lªGãQ cl~Js Deput\lçl()s, .que pe(j.jrepf a p~Ia.vra, para por 
ella I r.eger-s.e o pr~Jsjd<mte. - · · 

·Apt, 8Q. Q~Iar,do nuii~q~ cj.epgta4M ·pe.f!in~m a pa ~ 
lavr~ ao mesrno te~np.~, .Q Prc~iden,~.~ di!~~~ precpd_t}nCia 

. a qllrem lhe pªF<'lCe!-, f\cfl.ndq ptwenH ;;,n d~f:! Isa.ç~Jm
jeita ~ apprqv~ção ~a Nmara, IlO c_a_sq dç <!lgu~l:l, · <Jep,u, 
tado o requerer. -

Art. lU. 0$,·1Jünisp·o,s de estado, &~jão qu n~o )~em
bros da ~~·mara, . poder~o f~Uar s.oJ~r\l ca,da q~estãa. 

(36.) Em sessão de !Q dq At!,rit ~ll J 850 d,cçjqiq":sq ql!~ !Jinq_<! mç~IWl 
~"! JH'irneira discnssao de qualquer Il-':~jep~o çra ~li;~mp· ~:l f!Q~jr:&e p 
fld,~·~~íM· 
~.111 , SJ)$$~0 d,e I~ (le l\f_aj9 d~ 1,§á,q QJlÇÍ~ÁIJ:~~ ,!l!J!!~ .'J Ot~r,Jq~J-~e I) 

adwm,ento em sessno posteriOr áquella em que ttver stdo proposto, 
e sen1lo rejeitado, continúa a discussno da materia a <JUe se oppt:lz 
esse ~diamente, ainda que nlio h~ja sido dal:la para Ordem do dia. 

Em sess.no de O de A~osto de 1850 deçidio-se que o deputado, 
ainda que se limite 11 propt:lr o adia.mento na Nez que I!Íe clillrr fállm· 
sobre ~ matcrii! em .disw~sao., pprdl) e&s~ vez ~c (ai lar. 

m ). ~,!p,CQQil í!Pprov~di! Cffi. ~C~§ij.O QC ·~3 ~e ~~a'i"i,'O ~c t81 :J . ' 
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( e~cepto nas questões de dn•dem.~ J ma:is vezes do liflie 
qualquer deputádo, teildó pará isM a preferenc-ra (38). 

Art: 82. O a,utor de qualquer projecto, indtcaçâ'o ou 
rêquer }mento, terá ' prcferenc.ia sempre que pedir: a 

· lXilavtJ, sebi·e a stia- 1na.teria, más sem prej-trizo do· 
cfil'eito que o artigo·· antecedente concede aos ministn:Js 
de estado. Os relatores das commissõcs sc1·ão para este 
Ht~t considerados cn1110 aut0res dos respectivos par·c-
cêrcs (39). 

Art. 83.. · (i)uando -'nas s>essões· se· faUat· mn alg:um 
deputado, setá este ira:tado pelo appellido, . ou titulo 
(s•e a tiver), armexaifd.o-se-lhé sempre o ptenoimi-
Senlr0·t-"--; a que iguahnen~e se praticatá nas actas ,. 

,. e regi~trCls. , 
Art. 84. Ne acté' da diS'cussão ilenl{um d:epl.lttado ll0'"' 

mea·rá por seu appeltlido 0u tHulo a: outró deputado,-
cujas ópiJiiõ~S: quize.t appl"ovar ou impt1gna;r:•. 

Mt: 85. Netthú~ députado' poderá_ fatra1t senãa': 
L o Sobre ob}eetos de que se estej'a tra ta,ndo. 
2. 0 Para fazer requerimenffos. (!)U tnterpelfações, c 

ollerec~r qrojectos, e i'ndica:ções na• occa.sião . coinpe-
ten.te· (40}. . -

:t. <1 Sehre á ofl!lem -na. co.nfotnúdade da .art. 167'. 
·4. o Pa-ra peeHr urg:eneia de qúalql!ler negecie' (U)1, 

Ar L 86. Nã9 se achàrído na · casa o numero d!e 
'deputados, de que trata o aet. õõ~ nao serâ'q acímit-
fidas. til.oçães, que exijão únmediata de~isão· (!~2) . 

. , 
(38) Emenda O·Pl)rovada em ·sesslio de 6 de 'Junho de IS'\'5; 
t1m s(ssilo de I! de Junh!l dé 1'851 decidio"'-se que dtjpoi~ dll' um 

discurso do quat:qner ministro de cstadu se siga o dl) deputadO', 
tJ'UC falhu· em sentido eontrario, revogan.do-se a>sim a deCisão d'e· 1'2 
de Juóho de 1850. • 

Em o\1 de Junho de 18'51 décl:~ tou -se que a deci~ão de~ de Jun'ho 
'lesse· an;no• não preJudicava a IJferogativa que tem os miaistro~ de 
estado, de falla•·em sebre tt.ualqucr questão (que nlfo fôr de ordem) 
todas as vcze;.; que quir,_ercrn, embora . o hajil'o de· fazer no mesmo 
sentido do ultimo discurso prot'~rido. -

(39) Emenda approvada em scsslio d~ 25 de Maio· de 1858. 

(40) Víd , cápi.tulo ,X. 
(H.) A urgencia nã:o é discutida. Vid. a-rt. 71. 

(41!) Os reqncnmentos do adiamento estão comprc.hendidos na dis~ 
posiç3o do art. 86, ficand9 reservados para se votarem quand·o lroú'í•er 
numero an·les ,ro. projecto a que se rcfcreiu, esteja esté !lm I, •, ··l!.a 
ou 3, a discusslio,' e prejudicados os que pedirem. a dispetisà de inters-
ticio ~ uma· Lias discussõos. de qu111ltriét, prajccto. 

Decis[ o do .presidente em sessilo de 4 de Sctcn'lbro : de li867:', 113 
de Maio c 16 (!c Junho de '18US •. 
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· Art .. 87: Nenhum deputado na discussão poderá fal-
lar em sentido contrario ao que já es~i ver decidido pela 
camara. 

Art. 88. "Vindo um ministro .de estado á camara fa-
zer alguma proposta por parte do poder executivo, 
será recebido át porta· do salão por uma deputação . de 
seis membros (4,3). .: · 

Art. 89. Entrando o min·istro de esta do, o presidente 
e toda a camara se leva11taráõ ao approximal'-se á mesa, 
e se lhe dará assento á direita do presidente, entrr, 
·elle e o L'• secretario, em cadcil'a igual á deste. 
· Art. 90. Se o ministro de estad.o, encarregado da 
p1·oposta do poder executivo, for membro da camara, 
se1·á recebido da mesma maneira prescripta nos artigos 
antecedentes, e se lhe dará o mesmo assento. 

Art. 9i. Quando os ministros qe estado vierem á 
()amara ler os seus r ela to rios serão recebidos á. porta 
do salão pelo 3·." e 1.. o secretar i os, não se levantando a 
camara nem o presidente, e terão assento á esquc1·cla 
dos ·membro? da mesa ( 4~). . 

Art. 92. Aos ministros de estado, ·que não forem 
deputados, jica permi ttida a entrada na camara sempre 
que a julgarem conveniente para tomuem parte nos 
debates publicas, com excepção elas questões de ordem. 
Não 

1
poderão porém offerecer moção alguma, nem assis-

tir á votações (MS). · 
AI~ t. 93. Haverá na ·sala das sessões, e no lugar, qu,e 

a co\nmissão de policia desi-gnar, assentos exclusiva'.:. 
mente destinados para os ministros, ,os quaes nó caso 
do artigo an.tecedente ou quando vierem á camara á 
cha~ado della, entraráõ e rettrar-se-hão do salão sem 
for!lJ-alidade alggma (4.6). · 

·Art. 94,. Sendo o ,ministro de estado deputado poderá 
fallar á camara, e responder ao que lhe fór perguntado, 
ou no seu lugar ordinario, ou no destinado aos minis-
tros de estado, que não são membrD$ da camara. 

(•3) ó mlnlslro da falenda deVerá apresentar a proposta p_ara 11 
·lixaçãp ~a despcza geral do lmperio ~ orçamento da receita ate ó dilt 
·s de Ma10. As propostas para a fixaçao das forças de mar c de terra 
dever~õ ser apresentadas pelos respectivos ministros até o dia 6 de 
l\lai.o 1arts. 13 c 14 da lei de 31 de Outubro de 1835 ). · 

(H) Os Rclatorios dos diversos Mini~tcrios serllo apresentados até o 
·dia 15, de Maio (Ar~. 42 da Lei ,de lá de l)ezcmbra de 183·1 ). . · 

Est~s relatorios silo remettidos ás commissues competentes (decisli.O 
de 11 de Maio de 18iHJ). · · • 

· ( 4~ ~ 46) E mentias approvadas em sesslio de 6d~ J11nho de 18\5, 
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, Art. 9:S. Almda que .o minis-tro de es.tado, seja de-
:putado, não poderá fazer proposta· alguma por parte .do 
póder executivo, séní que an terio1·mente o tenha par· 
ticipado á cam:tra por officio de que haja résposta. 
_Art. 96. _Quando um ministro de estado participar 

que tem de aprewntar alguma proposta, .o presid~nte 
lhe designará a sessão. mais proxima, ou alguma hon 
da mesma em que se estiver, como fór compativel .com 
os trabalhos. · 

Art. 97. O ministro de estado, àcabando de ler a 
proposta, a entregar'á ao presidente, e se retirará im• 
media tamen te com as mesmas forma !idades, com .que ' 
entrára (47) : :mas se por algum caso se dever demorar· 
para fallar sobre qualquer objecto, ou para ler o seu 
relatorio, então passará logo pa·ra o lugar que .lhe com- · 
petir, conforme dispõem os arts. 91, 93 e 9l: 

Art. 98 .. Dos dias em que <houver de drscútir-se a 
proposta do pode.r executivo, depois 'llo relatorio da 
commissão, e tlaquelles, em que se tiver de disc.uür a 
lei elo orçamento, dar-se-ha conhecimento ao respec,tivo 
ministro de esta do por , in termed i o do L • secretario. 

AFt. 99. O ministro de estado, .seja ou não membro 
ela camara·, observará na casa tudo quanto a. respeito de 
suas form11lida<Uls se determina neste regimento . . 

Art. 1.00. Dada a hora de findar a sessão, o presi-
dente, tendo examinado com os secrctarios .as ma terias 
é projectos, que houver na casa,. designará o que lhe 
parecer mais interessante para a ordem do dia da sessão 
segui·nte ; c quando a. camara determinar. qué bajão 

· duas sessões, em um dia, serão publicadas ambas as ,or-
dens do dia no jornal com que ·houver contracto, e se . 
a ordem do dia fór dividida em du:~s partes o tempo para 
a primeira não podeTá ser excedido .por niais de um 
quarto de hora (48). · · 

Art. 1.01. Se algum deputado quizcr lembrar qllal-
quer materia, que julgue conveniente para entrar na 
distribuição diaria dos . trabalhos, poderá fazêl-o, ou 
dirigindo-se em partiçp.lar ao presidente, ou r.eque-
rendo no fim da sessão ; e o presidente prestará a de-
vida consideração a requisição do deputado. 

. ( 47) Segunilo os cstylos da casa, entre_gue que seja a proposta, 
o presidente declara que - " a camat·a tomat•á ua devida con-
sitlet·ação a pt'O[lOsta do po1ler executivo " -e retir·atulo-se o 
minisu·o é t·emetiida a ·pt·opost:j á commissão respectiva, p:ll':t 
([l!ll pos,;:~ Cllti'~I' ,~Jll. ~i§CI!SSaO, SCII(lO C~IIV_Cl~Lida em pi'Ojecto de 
let pela d1ta conlmrss'ao"(·art. ·fS3 ua· constrtutçao). 

( 18) En1cntlas approvàdas em sessllo ·de 22 de A::osto de 18~7 .: 
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Art. 102. O Presidente. p.oderá dai' par·a ordem do 
f!l.ia trabalhos d·e commissões. 

Estes trabalh~s começaráõ a qualquer hora que fór. 
desigqada pelo présid{)nte, com tanto que sejão findos 
os trcs primeiros quartos d~ hora depois de principiada 
a sessão (49). · 

. - Art. i03. A h.ora, em que de:Ycráõ terminar os tra-
balhos · das commissões, sct·á tan1bem designada pelo · 
presidente, . c a essa hora .deveráõ todos os deputados 
comparecer outra vez no salão, ou para se tratar de 
qualquer outra ma teria que tiver sido dada para · a 
.f!)f(\em do dia, ou para ouvirem a do dia seguin,te, se já 
não restar tempo para continuar a sessão. · 

Os· relatores das commissí.Jes depositaráõ ·sobre a 
mesa os trabalhos, que estiverem conclnidos, podendo 
lêl-os antes. de envial-.os á mesa, e requerer que se. pre-
firãó para a ordem do dia os que lhes parecerem nr-
gentes (õO). 

Art. t04. Antes do presidiente começar a dar a ordem 
d.o dia da sessão seguinte, poderá qualquer deputa-. 

, · do pedir a prorogação da sessão. para se ul.timu o 
n~gocio, de que se estiver tratán&o; e o presidente 
con'SU>l'tará os deputados pres~ntes, qualquer qtre seja 
o seu. numero, por · meio de YIDtação, independente· 
de dispussão, se a Sessão deve ser prorogada (51 ) . 

Art. 105. A' prorogação será per tlilmpo definido, 
e fixaq·o por horas ou minutos, podendcr. ser excedido 
se fór votada nova prorogação.. Estas prorogações 
n-ão · pqdcrão ser annulladl).s seniro pelo tmcerramento 
da diseussão respectiva, e nunca por falta de. nume-
ro pa·~a votações de questões incidentes, que se rãe 

. rcsolv~das petos dólputados presentes (52); e se achar-
se na lcasa metade e. mais um de seus membros sBrá 
permi I: tido requerer o encerramento, da , discussão, 
qúe s~ vota r á ind@pendea te de deba be, t;es.enando-se 
porém a votaç~o da ma teria pa.ra a sessão seguin le (õ3). 

Ar:t. 1~6. Para findar a sessão o presid·ente usará 
da f(H1'ffi!l,tla :1 - Leva,n ta-se a sessão. 

(49 e ~or Em.indas ápprov.atta~ efii $cssão tlé 1.0 _de Fevereiro · 
de i84fS.,. · • 
· (&t) pneod~ approvada em s~ssão de 30 de JancirQ. de 18õ0. 

r (á2) ftecisiio ·tomadll. em se~s~~ de 5 d<;, . J,~J):Io .. d!J 1!154,. 
{:)8) meodas · ap,prondí!S-em ~essõtls de ao d~ Janeiro de 18&0 

c 25 de Maio de 18!>8. · . · · 
' 
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CAPITULO IX. 

D.\S SESSÕES SECRETAS • 

• Ar L. 1.07. Não laavcrá . sessão · secreta sem que a 
camara, precedendo ·discussão, decida se o negocio a 
requer ou não,. quandG este fôr elos que 'já tiverem 
sido apresentados á mesma· camara por projecto, jn. · 
clicaçã_o, parecer de . commissão, ou outro qudqueF 
meio. Neste caso a proposta deverá fazer-se por méioJ 
de u.m requerimento, que seja apoiado por cinco de-
pata~tos, pelo menos, além do autot·. 

Ar.t. !108. Quando qualquer deputado quize.r pr@pllr 
que haja sessão secreta para trata r-se de algum ne-
g·ocio a'inda não apresentado á camara, fará o seu 
requerimeFtto por escri-pto, e o entregará ao prêsi-
dente. , 

Act. 109 Neste caso o presidente com os . quatro; 
secretarias, á vista, dá qualidade e circumstancias do: 
negocio, decidirá se deve ou não haver sessão setreta. 

Art. HO. Decidindo-se que o neg-ocio não requer 
sessão secreta, restituir-se-lha o requerimento ao seu 
autor, que poderá apresentar o mesmo negocio em 
sessão publica, pelos meios estabelecidos no· regi-
mento. · 
Ar.~. iH . Reso1vido flUe o negocio se· deve tt'a ta r 

em sessão secreta, terá clla lugar immediatamente, · 
ou no dia seguinte, conforme a urgencia: mas neste 
&ase>, começada a . sessão, a camara decidirá, prece-
dendo cHscussão,.se o objecto proposto se ha de· con-
tinuar a. tratar secreta ou . publi:ca-mente,. 

. _Art. 1.12. Se o governo propilzer que haja sessão 
secreta, ainda que logo não declare O· seu objeeto, 
terá ella · lugar sem a discussão preliminar, de que 
trata o art. 1.07., observando-se porém o dispost(!) rra 
segunda parte do art. H :i. · . 

Art. H3,. Quando se ·tiver de celebrar sessão se-
creta, affixar-se-ha nas por-tas elas galer-ias um edital 
a.ssig,macl.o pelo . Lo secretario, nestes termos:-A. s-es-
são de hoje é scçreta ;:-e fechar-se-hão tambei\[J. as 
portas- elo salão·,. veda,ndo-se a entrada nas immedia-
ções, tanto ás_ pessoas de fóra, como aos e~pregaclos 
da casa é da secret_aria, sendo feitas estas diligen-
cias pelos .. L o e 2, o , secretarias, como. memb·r1os da 
commissão de policia. Se a ses11ão se,C.reta fór. a pe-

1. , 
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dido do governo, poderão a•ssistir ~ elb todos 0s mi-
nistros ( M). 

·Art. H4.. Se a sessão publica passar a ser secreta, 
dirá o presidente para as galerias:- a camara vai 
trabalhar em sessão ·secreta;- e, feito este .annuncio, 
sahiráõ os espectadores, procedendo-se ás demais di· 
ligenciás, como · no artigo ante10~dente. 

Art. HtS. O 2. • · secretario lavrará as a c tas das 
sessões secretas que, depois de lidas e approvadas na 
mesma sessão, serão lacradas · e guardadas no archivo 
da camará., com rotul0 assignado p_elo :t.• · secretario 
e pelo ·2.", declarando o 'dia, mez e anno, em que s·e 
celebrárão. . · · 

Art. U6. Antes de levantar·se a sessão secreta; a 
Camara decidirá, por meio de votação ·e precedendo 
discussão, se a materia tratada deverá ou não publi-
car-se. _ ' 

Art. U7. Quando, na conformidade do art. iH; se 
decirjir que o objectO -l}J'Oposto se trate public:)mente, 
en.tão a acta do acontecido s.erá lida e appro-vada em 
sesssão publica, observando-se. á respeito della o mesmo 
que se pratica com a-s outras a·ctas. 

CAPITULO X. 

DOS PRq iECTOS DE LEI OU RESOLUÇÃO, DAS INDICAÇÕES, E DOS 
' 'kEQUERil\IENTOS E INTERPELLAÇÕES DOS DEPUTADOS. 

Art. H8. Nenhum projecto, ou indicação se admlt-
tirá n~ camara, não tendo por fim o. exercício de al-
guma 1ias attribuições da mesma camara, expressadas 
na constituição do lmperio. 

·A-rt. H9. Os projectos devem ser escriptos em ar-
tigos concisos; e numerados, concebidos nos mesmos 
termos,, em que se devem conceber as leis~ · e assignados 
por seus autores (5õ) : não vindo .assim: organisados, 

- deverá~ ser' restituídos pela mesâ ao autor para os pôr 
em devida fórma. 

Art. 120. Cada projecto deve ·conter simplesmente 
_a enun,ciação,da vontade leg-islativa, sem preambulos, 
nem ra~ões - ; comtudo poderá o autor motivar, em um 

( f>4) I;mcnda approvada em sessao de G de Junho dtl 18i5·. 
( l>á)' 0\-'liisão de 8 de Junho de 1833. 
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discur.sç) escdpto, a sua prÚposiQão, quando não queira, ou não possa fazel-o v~rbalmente, fallando só meia hora. 
Art. i2L Nenhum artigo de -projecto potilerá conter 

duas ou mais proposições independentes entre si, de 
· modo que, sujeitas á discussão, se possa adaptar uma e 
- rejeitar outra. 

Art. :1.22. Nos projectos, . indicações, requerímen- · 
Los ou interpellações, . não será permittido o uso de ex-
pressões, q,ue.suscitelp idéas odiosas, ou que _ offendão 
alguma classe de cidadãos. 

Art. 123. Os projeclos serão lidos na mesa pelo U 
secretario, conforme dispõe o art. 67 (õü), e ter.minada ... 
a leitura de-cada um, o presidente por·á & votos : -Se 

. o projecto é objecto de delifueração....:.. ; e os deputados 
votarâõ SGih preceder discussão. Decidindo-se que não 
é, ficará rejeita do. ' , 

Art. 124. Decidindo-se, porém, que é objecto de de-
liberação, se mandará logo impt:imir o projecto para 
se c1istribuircm exemplares petos de_putados e senado-
res, e entrar na ordem dos t.rabalhos. 

Al't. 12õ. Se '-._um deputado requererque o projecto 
vã á alguma commissão, votar-se-ha sobre isto, antes· 
de votar,..se se é objecto de deliberação, e se f(}t· o proprio 
autor do projecto quem req,ueret· qu~ elle vá ·a uma 
commissão, assim se praticará independente de votação. 
· Art. :1:26. · Decidindo-se que o projecto vá a uma com-
miss~o, irá áquella, a que por ·sua natureza pertencer, 
observando-se sobre isto o que determina o art. 6õ ; .e 
só depois do-parecer da Commissão se mandará impri-
mir o projecto, e será registrado, se fór julgado objecto 
de deliberação. • 

Art. 127. A commissão, a quem· .fór remettido o 
projecto poderá propór, ou a sua admissão s,em emen-
das, ou a sua reforma com as em1mdas, que julgar oe.-
cessarias, ou a sua total rejeição (57). O projecto, so· 
bre o qual a Commissão· não d'er parecer dentro de trin- . 
ta dias, poderá entrar na ordem dos trabalhos, .se assim 
fôr resolvido pela camara (õ8). · 
. ~rt. 128. Quando a mater,ia do projecto fôr de sim· 
ples intuição, c elle constar de muito poucos artigos, 

(:.6) Bménda approvada enl sesstlo de ~& .. de Maio de 1858. 
(57) Este3 pareceres sao · discutidos conjuoçtamcnte co~. oi 'pro-

jecL.o.; a qne s~ referem (cstylos da casa). · . .. 
A' cerca das proposta> da poder c.tecutivo deve observar-se· o que 

dispõem os arts. 53, áf> e f>G d~ constituiçllo. 
(5S) Emooda ap.prllvadl em s'essJio de 2f>'· de Maio de 1858·. 

.. 



ou mesmo erá qualquer' caso q{.l( urgenâia e absoluta. 
necessidade, a camará poderá dispensar a hnpressãíl', 
á requerimento de qualquer deptda:do, independente 
dé discussão, · 

... Art ~ :!29'.1 OS project0s (leités em con~equenC'ia de 
proposta do poder executivo, e aquelle& que tíverem 
sido formados por alguma das corn:missões ém col).se-
quencia. clc expressa determinação da cama-rã, serão 
s·emprc julgados objecto· de delibcraçãe sem elependen-
cia ele votação; e por conseguinte serão lqgo impressos 
para. clltrat na ordem d0s trabalhos. 

Art. 130. As Indicações· só J!lOderão ser feitas pelos 
membros da camara, poc es:cript0, e por elles' assigrta-
das, e. lidas na mesa, corno'@& pl'oje'ctes, set'ãO s·em de• 
pendencia de votaçãlil, 1~emettidas á com.missã~, a que 
por sua naturéza pertencerem, pratica.rrdo-se c&mo ne-
art. 6õ (õ9) v 

Art. i3L A eõmmissão á vista da materia da indi-
cação' ínterpora SO'brc ella o seu parecer, que será dis-
cutido conjunclamente com a indicação pera mesma 
fórma estabelecida para os mais · pal·ece'res de ·com-
missão (60). .. 

Art. {32, São requerimentos, ainda que outr:o no- . 
me s.e lhe..,, dê, tt!l,das aqueUas moçõ·es de. qualquer de-
putado., o:U cemmissã.o, que tiverem por fim a. pl.'omoção 
de afgrim ()bjecto da · simples expediente, como pedir ~ 
i'!lformaçi)es, og: esclarecimentos. aO. gove.rn((l ; pedil' 
dispensa 1ie alg.u.m dos trabalhos da mesa, (),1.1: das. .com-
mis.sões; peà.ir sessão ex tr:aordinari.a,, a.ugme:n to ou 
P!·orogaç~o das· ho~as d~ ord~nar.i.a ou , dua·sr s·ess~e por _ 
qta; .pedir a.lg.uma provid.encla, que a occ·urrencta das 
circumsL~ncias fizer necessaria so.J),.re, oBjer.tó de símples 
economia do ' tt:aba 1Il1o d'a cama r a, ou po.licia da Gasa, 
que não iestcja determinda ne regimento .. 

Art. i jl3. Estes· requerimentos se di o: admiLtidos :i 
leitura, e log.@'postos.á votaÇ:ão,sendoa,p0iados, em cada 
uma das ~essõesdiarias, sémente at~ os pt·imeiuos tres 
quart0s de J:lora da sessão, excep:to. os casos de ur'@en-

(~or As in.dicaçlles e pareceres de commissllv, que têm .pbr fim o 
reconbecim~nto de deputados, sno considerados urgentes, por estylo~ 
da casQ, P:f8, interramper a 'ordem do dia, sendo logo rcmettidas 
taC!l iadica~;1,es, OU OS diplomas á commiss~o de poderes, e immcdiil-
tamente di!!fULidos os respccti'I'OS pareeerco, S'e tra,tur:-se de deputa-
dos, cnja elriçno já tenha sido appronda. (Vid. art. 7). . . " : 

(BO) Enie9da a·pprovad11 11'? sess:Io de ~á de l'lfaio de lS'áS .. 
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ci(l, ria ·conformidade do art. 73, ou do .set' dia pn:rp!·io. 
pal'a a discussão de r:equerimentos (61). · 

Art. 13(1.. Salv.o a caso ~e urgenchi, os requerimentos, 
que ·ficarem adiados em conformidade .do art. 68, só 
serão discutidGs nos sabbados, não se tratando nest11s 
sessões de outra materia, em quanto houver requer·i- -
mentos para discutir, excepto se a camara resolver o 
contrario (62). 
, Art. 1~15. Os deputados que quizerem fundamentar 

verbalmente a apresentaç~o de projectos, indicações, 
requerimentos, ou de qualquer moção, o poderão fazer 
dentro da primeira -hora das sessões dos sabbados: em 
outros dias, ou fóra da hora designada só terá isso lugar 
no caso de urgencia: quer n'um quer n'outro caso o 
deputado só poderá fallar meia hora (63). 

Art. p(L Cada deputado tem o direito de interpellar 
os ministros de estado~ Quando o dcputa<lo. qui_zer in-
ttJrp~llar algum ministro fóra das discussões das leis 
amiuas, e da resposta á falia do throno, deverá an-
nuncial-o na hora destinada para a leitura dos reque~ 
rimentos, reduzindo a escript'o os artigos da interpel-
lação e· mandando~os á mesa para $erem lidos pelo 
V Secretario (64) . . 
1 Art. 137. Se estiV'er pres{JnttJ o ministro ser-lhe~ hão 
ogo co~u~unicados os artig·os da ia!erpell~ção, fieando.-

lbe a liberdade de dar a resposta Immelfhatamente, ou 
de reserva l-a para o cJja e hora q·ue o presidente designar 
cem al}teeed~Iicia de 48 horas pelo menQs . · 

Estando ausente o ministro, ser, Jhe-hão transmittidos 
por cópia os mesmos .artigos com officio do 1.0 s_ecre .. 
ta rio, em que se d~clarlíl o dia e hora que o pt~es.ide'nte 
ho)lver çlesignado para que se faça a interpellaç'ão. · Se 
o ministro declarar que não pMe responder ás inter-

' ' 
(61, 62 e 63') Emendas 11PProvadas em ses~ões de 30 de J·aneiro de 

1850, 2á de ~laio de f8á3', e 22 de Agosto do 1·&67'. · 
Na sessão d~ IQ de M.aiQ qe · 18'43, Q·rqndo qm d~pntado §obre QJ)l 

requerimento, logo que se completárao os tres primeiros quartos de 
hora depois de principiada a seosão, ·que então marcnya o· regimento , 
para a leitura c discussão de requerimentos, declarou-lhe o presidente 
que devia interromper o seu discurso para C(,ln~jnu<ll,.o pa sc§~1io 
scguju~e , pela razão d~e não sçr possível elgeder o espaç.o t1Io s~rh;ta· 
mçn~e rri.1Jrcqd9 pelo regir)'U~n~o , Desta cjeçisao l!ov.vc recurso para a 
ç~l!l~~'il .• que a çopllr·mç_u, e . tern ~i~o o~servada.. ainda depois da 
approvaç1Ió das emendas acima mencionadas, .c~nce4(l'ndo-se ~o .d,e-

. pu ti!qo, qae q_\lér yerpaln~ente n;Joti,vl)r a aprQseqtaçllo d~ projeç_tos, 
ln!licílçves, o~ n;qllfírll1111f!tOs, tâQ ~~IJJq,qtt) ç esp<!ÇO d.!l ~empo' mar-
c;t4o no art. 135, S!lfyo !)~~epdo p.ermrssno 4'1-. C.ilmara par;~ coptinuilr 
9 seu discqrso pqr m.~i& t~li1po, OI!: éjté concl~il-.o. 

(Gi) bmenr!a,s é!.,P(Irvvnda.s am :;essã~t~ de G d11 Juu~o e de ~5 qe jlgostq 
de 18-i5 . • · -
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pellações, .ou que ha nisso inconveniente , não s-e 
admi ttirá discussão, nem a e lias se dará seguimenio (6p). 

Art. 138. O debate será igual ao dos requerimentos, 
podendo portanto ser encerrado em qualquer estado em 
que se ache, á pedido de algum deputado, sobre o qual· 
votará a camara sem· discussão (66). 

CAPITULO XI. _. 

DO MODO DE DJ.<:LIBERAR. 

Art. J39. Nenhum projecto de lei ou de resolução 
será approvado sem ter sido discutído tres vezes; mas 
os projectos, que versarem SQbre objectos de interesse 
partic.ular, poderão ter uma só discussão, que corres-
ponderá à 2.", precedendo para este fim votação da 
camara á requerimento de algum deputado (67). 

Art. HO. Versará a :t.• d.iscussão de um projecto de 
lei ou de resolução unicamente sobre as van tagcn~~ ou 
inconvenientes delle em geral,- sem se entrar- no exame 
<le cada um dos seus artigos, e por isso não se admittiráõ 
emendas de qualidade alguma nesta discussão. · · 

Art. :t+l. Acabada a L • discussão, o-presidente porá 
á votos-· Se o projecto deve passar á 2." discussão ~ ; e 
decid}ndq-se que sim, entrárá na distribuição dia ria dos 
trabalhos para se tornar a discuti r quando fór dado para 
a ordem do dia . 

Ar L ilf2. Se a camara assentar que não deve passar 
á 2. • discussão, -ficará, rejeitado o projecto. -

Art. :t.~3. Na 2.• discussão debater-se-ha cada artigo 
do projecto de per si, ofl'erecendo-se as emendas, q11e 
occorrer~m, as quiles, lidas na mesa pelo L o secre-
tario, e srn~o ap<?.iadas P?r ci~co ~eputados, se1:ão logo 
posta§ enr dJséussao com o artigo, a que se refenrem. 

(~5 e 66) Vide a nQta 63. 
(67) Emcmda approvada em sessão de 30 de Jancit•o de 1350. 
Decidio-s~, em srssllo de 6 do Março de 181..0, q11e os projcctos, 

que conced~m privilegios a individuo~ para quaesqner emprezas, sllo 
objectos de interesse particular. . -_ 

Decidio-se, em sessao de 9 de Agosto de 1850, que os projoctos, 
que concedem h> terias a q liaesquer corporaçocs, igrejas, hospit.aes, 
rtc., são ob)ectos de interesse publico, c por isso deYcm '(lassar por 

' tres discnss?es, podendo-se todavia di:;pcnsar os interstícios nos .termos 
do art. 153. Em idcntico caso estno os projcctos que dispensao as leis 
lle amortizaçilo em faYor de corporações de mão-morta. 
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Art. t~/i,. Debatidos · todos os artigos do projccto;· 
poderá qualquer deputado mandar á mesa mais algu,m, 
ou alguns artigos additivos, como emendas; os quaes, 
scn'd(} apoiados como estas, entrarão logo todos juntos 
em discussão (68). · 

Art. H5. Julgada finda a-2.• discussão, o ·presidente 
porá á votos se o projecto deve passar á 3. • discussão; 
e deçidindo-se pela negativa, ficará o projecto rejei-
tado. · 

Art. H6. Para a 3.• discussão tel'á sido o .projecto 
remettido á respectiya commissão com as emendas ap-
provadas, para o redigir de novo, conforme- o vencido; 
e sendo que pelas emendas fique o· ·projecto muito al-
terado, será novamente impresso para poder entrar 
em 3. • discussão (69). 

Art. H7. Na 3." discussão de6ater-se-ha o projecto·.em 
globo, podendo-se comtudo fazer quaesquer emendas, 
mas para se admittirem.á discus~ão dev,erão ser apoiâdas · 
pela terça parte da camara (70). Na· 3." discussão do 
6rçamento não se admittiráõ emendas creando despezas 
(71). Se porém já estiverem creada13, podem ser aug-
mentadas, diminuídas ou supprimidas. (72). 

At·t. B8. Terminada a 3. • discussão do projecto e 
das emendas, que nella tiverem occorrido, e julga:ndo.-
se concluída por votação da camara, o presidente porá 
primeiro á votos as emendas; e depóis proporá á 
camara se adopta o projecto com as emendas appro-

(68") Durante a ~iscussílo dos artigos additivos podem ser olferecidos 
nmos (sessao de 9 de Fc\'ereiro de 18áOJ. ús.paragraphos c emendas 

·additivas aos a1 ti .~ os d.os projcctos nílo silo considerados artigos addi-
tivos nos termos dn art. 144. A palavr11,dcbae·idos comprehendc tnrubem 
n \'otnçílo {estylos da casa).. -· 

Na :'2 .• dist:n~sao de um projecto póde rcquercr-~c que parte delle 
seja remcttida a alguma ronlmissao, continuando a discutir-se a outra, 
como aconteceu ua scssno de 18H, tratando-se de uma proposta do 
poder cxerutiyo ncerca do r·.ontrab.ando que se fazia na provincia do 
Hio Grande do Sul, da qual furão st•pnr·ados artigos add i.ti\'os á clla 
olferecidos. 

(69) As Emendas feitas ás proposições do senado e ás propostas 
do poder executivo sao redigidas sef18rndanwnte,, e sendo ado_ptadas 
remettcru-se para o seuádo com as respecth·as propósiçücs ou pro-
po_stas (arts.- 55, 58 e 60 da constituiç-ão). 

(70) Por terça parte da camara entende-se a do · numero neccs• 
sario para a votacilo, embora nllo esteja presente esse numero (es-
tylos da casa). .' · . 

(71) Emeud.a appro1 a da em sessílo de 30 de . Jcneiro de 1850. 
{7'2) Dicisao do presidente approvada "pela caruara em scssllo de 

3 de Sdcrubro de 186í. 
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vadas -(caso o tetih.ão sido algumas,) G o oxito , desta 
questão será o do projee-t.o (73) . 
. Art. H9. Ar!optado delinit.ivamente o prejecto, se·rá 
clle retnettido, com as emmendas approvadas á cõm-
missão de redacção para o reduzir á devida fórma. Esta 
redacção sendo apresentada pela comm,issão, será im-
pressa no jornal com que .hóuver contracto, para ser 
depois votada pela CíJ.lUal'a, salvo o caso de urgencia 
approvada pot· dous terços dos deputados pre~entes. 
(74), e bem que a discussão della deva sómente 
versar sobre estar ou não conforme ao vencido; com-
tudo quandó pelas reflexões, ou da commissão, ou de 
qualquer deputado, .se recnnhecer que o vencido in-
volve incohercncia, contradição, ou absurdo manifesto, 
poderse-ha entrar na discussão da materia pàra desfa-

. zer-se o embaraço. 
Art. 150. A unica discussão dos projectos, de que 

trata a segunda parte do art. i39, será feita debaten-
do-se artigo por artigo, mas quando se discutir o i," 
artigo pod·erá faz«;Jr-se uma analyse geral so_bre a utili-
dade ou inconveniencia do projecto (75). 

Art. i5L A unica discussão das resoluções das as-
sembléas legislati:vas provinciaes (76) será fe·ita em 

, globo, como a L' discussão de qualquer projerto de· lei 
-ou· de resolução, não se lhes· fazendo emendas de qua-
!idade flguma. 

Art. I52 .. Nnnca principiará a discussão de qualquer· 
pt'ojecto de cada · um dos seus artigos, ou de qu(llquer 
materia em geral, senão por impugnaçãu. 

Art. ' i53. Entre cada uma das discussões de qual-
quer projecto de lei ou de r~solução devem mediar 
pelo m,enos tres dias; a cam:}.ra ,pode:rrá, quando julga, r 
conve.nicnté, restringir estes intervallos, porém de 

(73) O!ferecendo-se em 3.• discussão um pt'ojccto substitut;ivo, ou -
.emenda I com· mais de um artigo, vota·se cada ·artigo de pel' si 
(sessao dr 27 de Junho de 1850). 

Nas se~s~o de 1841 e tS%5 forffo separados dé um projccto, q!Je 
se discut)a em 3." discussão, diiTercntes artigos additivos, a fim de 
ser reme~tido o mesmo projecto para o senado, co.iltiunando .a dis-
çuss1lo drs referidos artigos para fortnarem projecto á_ parte. _ 

(74) E~ncnda ·approvada em sessão de 4 de Julbo de 1865. 
(75) Ainda quando o projecto tenha uma só discussa.o, que na 

·con'formi~ade do ·art. 139 correspondc á 2.a dos mais projectos, 
· deve ser submettido á at;lopção, se houvel' sido emendado (estylos 

da casa). 
(76) C~thpete ás assembléa 'lelislatil'as proviociaes propôr, discutir 

e t;lelibe~lar, na conformidade d()s arts. 8!, .83, Si, 85, 86, 87 e 88 da 
C()ostituifl!o (art. 9. 0 do acto addicional). . . 

•. 
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sorte que nunca se ·ração n(i) ri:ws'nio dia todas · ~s . trlJ!} 
discussões. (77). ' 

Art. t54 Os projectos de lei . ou resoluÇão, que 
vierem da camara dos senádores, o projecto de lei 
dó orçamento e todas as propostas do poder cxccu ti v o 
convertidas ~m projectos de lei tt!rilo sómen l,e duas 
discussões, que correspoderáô á 2. a c 3. •. Quando se 
discutir: o Lo artigo poder-se-ha f.allar em geral sobre 
a utilidade, ou inconveniencia elo projecto. Durante a 
discussão do orçamento, flxação das forças de mar e 
terra, e de qualquer proposta do poder executivo, a 
sessão será prorogada por duas horàs, excepto no dia em 
que houver · duas sessões (78). 

Art. HS5. As emendas que vierem do senado a qual -
quer projecto da camara dos deputados, terão sómentc 
uma discussão, que corres ponderá á 2. a de qualquer 
projec.to, debatendo-se uma por lirha, sem comtudo fQ.-
zer-se-lhcs emendas. A cama ta, á pecl ido de a lgu:n1 ele 
seus membrps, póde d,cterminar qne se faça em globo 
a discussãó destas emendas (79). . 

Art. 156 .. Sendo appr·ovadas todas .as enlendas, serão 
remetLidas com o projecto ~ cómmissão ele reclacção, 
praticando-se ao clepols o disposto no art. 149 (SOL _. 

Art. Hi7. ·Se reprovar-se alguma , ou algumas das 
emendas do senado, a camara decidirá (á reqüerjmento 
de qualquer deputado em occasião o.pportuna) se o pro-
jecto é vantajoso, _para proceder-se na conformidade 

./ 

(77)• Décidio-sc, em sessão de 9 ele Agosto de. 1850 que; tendo o 
projccto só duas discussões, uilo ha lugar a dispensa do interstício pm>a 
tluc 'an,bas se fação no mesmo dia : · 

(78) Emenda approvada ,em sessilÓ de 22 de Agosto de 1867. 
Por estylos da casa os projoctos das corrtmissueg, ofTerecidos em 

substitniç::Io de tucs propostas, teriío só duas discussões se forem prefe-
ridos para a discussão na fónna dQ nrt. 11i8 (scssao elo 1.0 de . Julho 
de 1R50). 

Por iguaes cstylos, quando sé trata em ~.· discussão rio 1.0 artigo 
das propostas de llxaçüo das forças de mar c terra, e do orçamento rln 
dcspcza do ministcrio do Imp·crio, admitte-se a discussão da política 
geral do gabinete l e na discussão clu despezu dos mais mioistcrio ~fio 
sómcnte a política, que tiver relação com o ministerios, de qne se tratar. 
Na R.• discussão nilo se admittc exame sobre a po lítica geral ou es-
pecial de cada ministcrio, e nem se faz conviL!J officia l pam essa dis·· 
cuss1io aos ministros, que não são membros da C!ISa , ' 

179Í Emenda approvada em sessão de 29 de Janeiro de _I !!fiO. 
(80) -Qs Pt·ojcctos do senado, 'adopl.arlos pela ramara sem emendas. 

são enviados á sancção, sem dcpcndencia de irem á Commisslro do 
rcdncQfiO . Ql'lando . occorrc 11 necessidade de alterar a redaéçilo de 
·projcctos da cnmara adaptados •com cmoqilns do senado, pede-se o 
scn conscqtimcuto por oflicio do I.? Secretario, precedendo delibe" 
ração da camnrá (cstylos ú'a casa). · 

~· ,I 
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~lo a.rt. GJ cb consLiLuição (81). No caso contr\lrio n~ . 
carú como adiado o projecto. · 

Art. 158: Em g·eral todas as m~terias sujeitas á de-
liberação ela camara terão uma unica discussão. Ex· 
Geptnão-se: 1. o os projcctos ele Jéi' ou ele resolução, 
comprehencliclos na primeira par te elo art.· 139; 2." os 
pareceres ele commissão sobre a tlcnnncia contra mi-
nistros de estado, de que trata o art. 14 da lei de 
1;) de Ou tuhro de 1827 (82)-. 

Art. Hl9. Nenhum deputado poderá ~aliar · mais de 
uma vez na pl'lmeira discussão ele quaesqucr Projectos, 
sobre a materia clelles, excepto sew< autores, que o po-
clerão fazer duas vezes; e nas ou tr·as discussões nenhum 
deputado pbder~ fallar mais ele duas vezes, ainda mesmo 
havendo emendas. Esta disposição é extensiva a qu~l
quer o.u tra ma teria que entre em discuss~o, exccp to 
as de que ·trata o art. 16:1. Nas discussões que se fazem 
por artigos os deputados· têm o direito de fallar ,duas 
vezes sobre cada um dcl!cs, c sómente duas horas por 
cada vez que obtiverem a palavra (83). 

Art. 160. O deputado que quizer' explicar alguma 
expressão, que se não tenha tomado no seu verdadeiro 
sentido, ou produzir um far;to desconhecido á camar·a, 
que venha ao caso da questão, o poderá fazer. Neste 
caso p:orém não será pcrmittido ao deputado exceder 
os limites rcstrictos da explicação ou prodneção do 
facto, para que tiver pedido a p:~lavra. As rectificaçõcs 
}JOrém dos discursos serão escriptas c entregues á mesa 

(81) l'prn este fim pó de qualquer deputado mandar á mesa um 
l'lllJUP-dmeuto, ou logo depois da referida discussão, ou nà hora dcsti-
uat.la á apresent3çãu de requerimentos (cstylos da casa). 

~82) A denuncia contra os ministro.; de estado é. submcWtla uo 
ex a me 1c uma com missão cspecia I; c se a camara f1 1·ista do pn-

.reccr a ulga atteodivel, ma[}da .reSIJ9nde•· o denunciado dentro do 
prazo q~ c lixar. Findo o IJrazo para a resposta, tenha c lia sido aprc-
seótada;l ou não, torua o negocio a. ser examinado pela mesma ou 

· vutra co;mmissâo, que iutc1·pue o sca1 parece•· se tem ou n;io lugar 
a actusaa~ao. Este pat·ecer é sujc1t0 ú duas •liscuss•ics, devendo a 2.~ 
ycrifia;ar+sc 8 dias depois da 1." (Vide art. 10 a 11 da lei de· lá de 
Outubro de- 182í). 

(83) Emel)das appt·oyauas em scssiio de 23 de Julho de 1S38, c 12 
de Agos}o de 1867. . . · 

Em sessno de 2 de Setembro de 18;>1, orando um dcpjltado, teve 
ellc de intet'J'Omper o discurso em consequcncia d~ incommojo tlll~ 
Ih~ sohn; ~·eio; suscitoll tiC entn? dul'ida suhre dejóCI'-se ou não contar 
como u91 cllscur.io u l(ne Jü tmha O· mcsrnp deputndo expcndJdo, e 
a ~amar,1, . cuu s ~llw :.la a tal respeito, cl cciJio a'.l3nllatil'alllcntc. 
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que as mnmlará publicar .n'o jornal com que J1ouver 
contracto, estando em termos (84): . 

Art. 161. Nos · requerimentos, questões ue ordem, e 
adiamentos, a nenhum deputado será pcrmítticlo f~llar 
mais ele uma vez, n.em mesmo á titulo ele explicar: 
o autor do requerimento, porém, poderá fallar uma 2:" 
vez (85). - . . 

Art. !l.G2. A 2." discussão d.o projccto de lei do 
orçamento será feita por ininisterios na parte da cles-
peza, c pot• artigos na ela J'Cccita c disposições gernc:;;, . 
sendo wuvidaclos para assistirem a ellas os respectivos-
ministros. · 

Na 3." discussão observar-se-ha a regra do art. 1(17 
(86). -

Art. ·H33. No debate entre clous opinantes, aquellc, 
·que pJ'imeiro ti ver fallado,. terá a prioridad.e na re-
plica; c nã'o entrará outro na <liscussão, sem que os · 
dons Qpinantes (querendo) tenllão fnllaclo as vezes que 
lhes são permittidas por este :r:_egi!Jlento. 

A prefercncia só terá lugnr se fôr pedidá a pala·vra 
em quanto e~tiver fallando o orador a. quem se pre-
tende responder (87). · , 

Art. 164. Quando um projecto .fôr rejeitado, não se 
poderá tratar mais delle nas sessões do mesmo anno 
(88). -

Ar·t. 165. Nns ·discussões não p1!lderão os deputados 
corroborar seus argumentos com o voto elo poder exc..; 
cutivo; nem se referirão á documentos que não · estejão 

·presentes. . · 
Art. 166. Ainda qüe não haja quem falle sobre :l.s 

materias postas em discussão, e qne por isso esta se 

(8.1) Para explirar-se não tem o dl'putado preferencia a fallár; e 
só o póde fazer quando lhe cabe a sua vez, s-alvo se o orador convier 
em interromper por ;ilguns momentos o sc,u discurso (estvlos da casa), 
e Emeuda'· approvada na sessão de 22 de Agosto de 18G7. 

(85) Dccidio·st• em sessao do 1.• de Junho de 1840 que o discurso 
pronunciado para fundamentar ,a nprcsentação de qualquer reque-
rimento, não seja contado no n.umero das nzes que o regimepto 
autorisa a falia r. -

Por estylos da casa não se . permiue ao deputado que manda á 
mesa subtJmcnda ou additamenlo a um· requerimento em discussão 

- fallat· 2.a· vcz como o autor deste. 
(86) A retlacção deste artigo é conforme-a intelligencla que se tem 

dado á disposicão do art. 1&2 do regimento até agoru em vigor. 
(87) Em6nda. approvadfl em Sessão de 25 de Maio ue 1858. 
(88) Por cstylos da casa não llciio prejudicados os projeC'tos ofl'c-

rccidos como cmendns n'l discussão de outros, c então rejcitado's, 
dt'V<!,núo portanto segui'r os trau1ites uo regimento. 
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.não verifique, sempre se procederá ú ·votação na fúrma 
do rcgimen to. . 

:Art. 167. Quando se houver de encetar qualquer dis-
cussão, poder-se-ha · pedir a palavra' pela ordem pam 
lembrar· um melhor mcthodo ele dirigi-la (89). O mesmo 
ser·á pcrmitt.ido no firu da discussão, quando AO houver 
de votar, para melhor s'e esl.abelcccr o ponto da votação. 

Art. i68. Sempre que haja dous ou mais pt·ojectos 
sobr·e o mesmo assump,Lo, havel'á discussão prévia sohre 
a prefcrenci.a do que deve servir de base para a clis-
cussão, sem com tudo se entender-r1uc. os outros ficão 
rejeita elos (90). 

Art. 169. Toc~as as questões ele ordem, que occorre-
rem- durante n srssão de cada dia, serão decididas pelo 
presiclen te, a lé que a cama r·a á requeri meu to de qual-
quer depnLaclo, em occasião opportun.a, as decida cleR-
nil.il' ilillCTilte. · 

Art. 170., Nenhum artigo elo regimento será mudado, 
ou a Iterado, senão em· v i r tude de incl i cação, sobre a 
qtwl . haja parecer da commissão de policia (91). 

CAPITULO XII. 

00 1\fODO DE VOTAn. 

Art. f7L Nenhuma materia se porá á votos sem que 
estejão presentes os deputados necessarios para a ccle-
JJr~ção da sessão, e votadas as que !leárão encc.rradas 
na sess~o anterior, a falta tle numer·o pn1·a as voh1ç~es 
qne se forem seguindo não pr·cjudicará a cliscuss;lo dos 
projectos que tiverem siclo dados par·a ordem do dia (92) . 

Art. 1.72. Se no fim ela sessão não houver deputarlo 
com n pala.vta, ou se não estiver na casa algum dos 

(&9) Dcridio-sc em scssfto de 27 de Julho rlc 1854 que não era lieif.o 
orrcrccer ~m rcqnel"imcnt!) de o1:de·m nos termos d11 1." par!.c do art. 
IG7 desde q,ue houvesse começatlo 11 discussão da matcria de que se 
tra t.asse. 

(90) A discussJo pr,;via ele prefercncia póltc f.cr lugar em qnnlquor 
. das t~cs di_scussões , dos projectos (sessões de 1 !l .T~mho, 1 c '2G de .ll1lho 
de 1850 c ~6 de .Tulüo tlc 1851). A consulta pódc sP.r feita pelo prc-
sid!lnre; on á rC(JUerimcnto de nlgum dcputatlo, c os projrctos prcfe-

_ridos cntrfo. 1~a discussão em que _os .outi"Os cstavão(cstylús da cas~J . 

(91) En1coda · approvada em sessão de 5 tlc Julho tlc 1854. 
(9:2) En1cnda appr.ovada em sessão de 22 ele Agosto de 1867 . 
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quo .a tiverem pedido, o presidente, independentemente 
de votação, declarará encenada a discussão da materia 

. tl·e que se tratar, e sobre ella deverá votar-se na se-
guinte sessão, consignando-se , na actã todo o oc-
corrido (93) . 

Art. 173. SCinpre que se houver de ~evan ta r a sessão 
por não achar-se presente o numero legal de deputados 
para qualquer votação, far-se-lta nova chamada, men-
cionando-se na acta os nomes tios que se houverem !·e-
tirado co~n causa participada, on sem ella, c0mo 
uispôem para casos semelhantes os arts. õ4 e 58 (94). · 

Art. 174. Em qualquer dtscussão, excepto na L" e 
3. ~ elos projectos de lei ou resolução, poder - se~ ha 
requerer verbalniente o encerramento da discussão. 

· E.ste requerimento s-erá sem debate posto á votos, e 
sendo approvado pela camara, o presidente decla(àrá 
concluída a discussão (95). 

Art. 175. A L" e 3." discussões não serão encer-
radas, havendo quém tenha a palavra, sem que pelo 
menos se haja tratado da materia em duas sessões 
dia rias (9"()). , • · 

Art. 17Ú. Não he permitticlo requerer o encerra-
mento de qualquer discussão immedia tarnen te depois 
de havet· fallado um ministro de estado, ainda que 
seja deputado (97). · · · 

Art. 177. Por tres maneiras se podem dar votos; 
Lo, pelo metbodo sy1pbolico nos casos ordínarios; 2~0, 
pel<r nominal de~ sim ou não-nos .ohjectos de maior 
importancia: 3. 0 , por escrutino secreto nas e.leições, e 

(03) Emenda approvada em scssilo <I c 26 de MuFço <lo 1815. 
O cncerrumcnto ~cmprc tem lugar, ainda qnc se. não esteja no fim 

da sqssãg, quando não hnja na casa numero lega l do deputados 
para proceder· se á volução {cstyl'os da casa). 

(!H) Emcm<la approYada em sessão <I e 17 <lo Julho de 1843: . 
A chamada nüo lCIIJ lugar quant.lo çstão precnciJitlas as quatro 

horas de traualbo na fónua dus arts. 5·3 c &9 { csty lo casa). 
(!J5 c 96) Emendas UJlfJ,rovadas em sessões <lo 28 de Julbo de 1838 

c aO UC Janeiro UC 1850, tcut.lo as ultinws l'eYOg(tdo •ilS disposições 
elas primeiras rci~Livas ao encerramento das discussões em atte11ção 
ao IIUU.ICro <los discursos proferidos. 

Sempre qne o projcrto tem uma só discussão pútlc ter lugar o 
cnccrramcuto 110 mesiHo .<liu, visto corrcspoudcr essa discussão á l?.a 
tios mais projcctos, con l'onnc tlispúe o art. 139. O mesmo caso se 
dil á respeito das emendas do senado, <le qu·e trata b art. 155. (cs!. 
ty los da casa). 

Dccitlío-sc em sessão de 22 . de Agosto tle 1851 que os projectos, 
rujo votação tenha sido· in~errompit.la em lc[;~is l atura anterior, sejno 
de novo sujeitos á discussão por que tiverem ultimameutc passado . 

{97) Emenda approvada em sessão tlc G de Julho de 18í5. 
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ne>s negóc ios el e in tere3se particular qu·ando fôr reque-
rido na fónna elo art. :1.81 (98). . 

Art. 178. O methodo symbolico se pratica dizendo o 
presídente-:Os Srs. que são de parecer .... que irão le-
vantar-se. . 
· Art. 179. Se o resultado dos votos fôr tão mànifcsto, 
que á / primeira visla se conheça a pluralidade, o 
presidente o publicará; mas .se esta não fór logo ma-
nifes.ta, ou s.e parecer á algum deputado que o resul-
tado publicáclo pelo presidente não ' é exacto, poderá 
pedir que se contem os votos. . 

Art. :180. Em qualquet· destes casos dirá o prcsi-
dcnte-queirão levantar-se os Srs. que volár·ão contra-
e dous dos secretarias, cada um de seu ludo, coliLar:íõ 
os votos para serem combinados com os-primeiros. 

Art. 181.. rara se praticar a vo.tação ·nominal 3~rá 
preciso que algum deputado á requeira, e que a camara 
a admi tta por meio de votação (99). 

Art. i82. Determinada a votação nominal, o :1.• se-
cretario, pela lista geral, irá chamando cada um de-
plltado de per si; .c clous dos outros secreta rios farão 
cada um sua lista, uma com os ·nomes dos que yotarem 
-sim-e outra com os nomes dos que votarem-não. 

Art. 1.83. O terceiro methodo de votar, q11c é por 
e>cru tini o secreto, tratando-se de eleições, se praticará-
por ' me~o de cecl'Uias escriptas, sendo estas lançadas em 
urnas, que os continuas correráõ por todos os depu-
tados; ~J apresentadas na mesa as cedulas, depois de 
contada? pelo 1..• secretario, e por elle lida cada uma 
de per ~j, procederáõ os_ outros secretarias aos com-
peten-te~ assentos, d'onCle no fim se fará a· apuração 
para se .publicar o resultado da votação (iOO). -

Art. }811. A votação -por escrutínio secreto sobre ne~ 
g-bcios qe interesse particular, qRando tenha lugar nos 
termos do art. 177, se praticará por meio de espheras, 
procedel(do~se á chamada, e lançando cada deputado 
em um~ urna collocada em frente da mesa, tt medida 
que o 1...• secretario p!'onuncia!' o seu nome, uma es-
phera branca, se o .voto fór a fafror~ ou preta se fór 

(98) Enlcnda approyafln em sessão de 28 de Janeiro de 1850 
1\esolveu-sc .em sessiio de I G de Julho de 18M qiÍc a vot.açao por 

·r.scrutino f.ecre tu.sohrc nego~:ius de interesse particular só tenha lugar 
!JUando fôr requerida na fórma do art. 181, 

-(99)' Estqs requerimentos sflo ver!Jac·s, c fazem-se na occasii!o de pro-
ceder-se á votaç~o, uno se admittiudo discu ssão (cst.'ylos da casa). 

(100) Hayeudo cm))atc na ,vota(ÜO procede-se á sQ rteio ua fórmn · 
dispos ta no cupitulo Vlf. 



- 31) - · 

contrario á maLeria propostn. Para este 11m receberá · 
do continuo uma esphera branca, e outra preta. A 
esphera inutilisacla, isto é, . aquella que não servir 
para exprimir o voto, s.erá lançada em outra urna (iüi). 

Art. 185. Os requerimentos que ~xigirem informações 
á respeito de negocias de in Ler esse particulaT, e os que 
tiverem por objecto a urgcncia ·ou adiamento de taes 
negocias, serão sempre tlecididos .· por votação symbo-

. lica ( 1'02). · . 
Art. 186. Havendo empate nas votações de que tratão 

. os arts. 178 a 182 e 184 (:1.03), ficará <f mal"Bria adiada 
para se discutir novamente em outro dia (104); e se 
houver segundo empate ficará rejeitada. . 

Art. 187. Nenhum dep1llado presente poderá escu-
sar-se de votar salvo: 1. 0

, por. não ter assistido ao 
debate: 2. 0

, por se tratar de causa p..ropria, em que 
será inhibido· de votar, podendo todavia assisL'ir á dis-
cussão (10~). . . 

Art. 188. Nunca se votará na presença do ministro 
de esta do, quando elle não fór membro da cama r a ( 106). 

Art. 189. Quando o projecto fôr composto de mais de 
um artigo, votar-se-ba separadamente sobre cada um; 
e em geral quando a materia sobre que Clever recahir 

(101) Emenda appro,·ada em scssno de ~R de Janeiro de 1R50. 
Decidio-se em sessão de 9 de Fevereiro de 18b0 que havendo 

nrlopçno nos Projectos votados em escrutínio se~reto, esta se faça por 
votuçao symbo!ica. 

Decidio-se, em Srssfio de 3 de Março de 1850 que n~o scjllo ' 'o-
t&dos separadamente por escrntinio sec1·rto os diversos parag-raphos 
que contiver cada artigo dó projecto p'or ficarem comprehendidos na 
yotaçno do artigo. . · 

Decidi o-s'!', em sessues de . 6 e 7 de Março de 18b0, que os projcctos 
sebre Iwgocios de interesse particular que pas$arem por tres discus-
soe~, srjao Yotados sy,mbolicamente na 1 • e 2.a, c só por esc~ul.i1üo 
secreto na 3.• discussno ;· mas tendo urna só discussl!o, devem ser 
votados por escrutínio secreto em todos os artigos c emendas. 

Em sessão de 31 de Maio de 1854, estando em 2.• discussão um 
projecto que deveria pass.ar por 3.•, e comprehendrndo elle um ar-
tigo, cujo ohjecto era de intci'Psse particular, resolveu-se que, n3o 
obstante a decisao de (i de Março de 1850, devia esse artigó servo-
tado por escrutínio secreto naquella 2.• discuss:io. 

(102 c 103) Emendas approvadas em sessão de 28 de Janeiro de 
1850. 

(104) Dccidio~se em sessão de 13 d e Julho de J85Q, que dil·idin:_ 
do-se o artigo· pa1·a a votai;ilo, e procedendo-se á uovu discussão, por -
ter havido empate, esta versa sobre todo o artigo. 

( l05) Por cstylos da casa o deputado inhibidu de votar pó de tomar 
parte na discussno quando tenha ,de defender-se de alguma acusação, 
on de sustentar os scliS direitos. 

(tOü) Emcnrla npprovatla em sessão de 6 de .Tunho de 184 5 ~ 
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à votação se compuzer de duas ou mais proposições dis.: 
tinctas, tambem se votará separaclain.ente sobre cada 

, uma dcllas (~07). Excelltua-se a vo.Lação das resoluÇões 
das assembléas legislativas provinciaes, sobre que se 
votará em globo, ainda que constem de varias ar-
tigos ( 1.08). . . 

Art. 190. Na votação das emendas terão a prioridade 
as suppressivas; e quando se tratar de despe~as se 
porá primeiro á votos as mais restrictivas. 
· Art. :l9L O acto de votar nunca será interrompido 
~ahinclo os deputados p,ara fóra da Gamara, ou atra-
vessando o salão. na occasião da votação . (100). . 

Art. 192. Nenhum Deputado poderá protestar, pot• 
escripto ou ele Palavra., contra a decisão da Camara ; 
poderá porém inserir nas acLas a sua declaração de 
v o lo, n prescn tanclo-a na mesma sessão, ou na sub ~ 
secruente, sem ·ser motivada. 

CAPITULO XIII. 

DOS PARECERES DE COMMISSÕES. 

Art. 
1 
Hl3. Nenhuma ma teria se tomará em consi-

det·ação na camara, sem que primeiro se tenha man-
dado á uma commissão para sobre clla interpôr seu 
parec~r. E;xceptuão-se: 1. o os requerimen los e inler-
:pellaçõqs elos deputados na fórma do regimento: 2. 0 

os projqctos que,, julga4os objectos de deliiJeração, estão 
em _esl~do de entrar n_a ordem elos trabalhos:- 3. o os 
.Pro:~ectos e emendas, vmdos da camara dos senadores 
( 110 ): 4." as resoluções das assembléas legislativas 
provinciaes . 

(107) A disposiçilo deste artigo é, , ua parte relativa aos projecl.os, 
npplicavcl sómeutc ús matcrius que tiverem de ser \'Oladas em ~-~ 
discussão e ás eméÍII)as oll"erecid<lS em 3,•, vis.Lo que · ua 1.• vola-so 
em globo (art. 141). 

(108i Vi,d. nota 7G ao art. 151 . 
(109) A votaçilo, depois de encerrado a discussão, póde ser adiada 

para seguinte sessão dial"iu; assim se procedeu, por de~jsao da ca-
~nara, em' 13 de Setembro de 1818, tratando-se tio prujccto de lei 
do orçamçnto, c· em div~rsas outras occasiocs. 

(110) Os projeetos e erncudas do senado paLiem ser enviados a 
al guma Li <,ls commissücs da casa por decisão desta, á· pedido de 
U lll dos sers membros . Assim se resolveu em ~essão de () de Março 
.i\e 1~0 . . 
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Art: 10'1. A commissão, a quem J'ôt' enviada a ma-
Leria, interporá sobre cita seu parecer por cscripto, 
em que devcráõ assignar todos os membros, ou ao 
menos a maioria clelles sem o que se não julgara pa-
recer de . Commissão. 

Art. :195. O membro ou .membros da commissão, 
que não concordarcril com a maior:ia della, poderão 
assiguar o parecer-vencidos-ou-com restricções'-: 
ou poderão dar o seu voto em separado. 

Art. :196. Os pareceres serão postos sobre a mesa, 
e lidos pelo :1." secretario em êada uma das sessões 
diarias depois do expediente, na conformidade dos 
arts. 67 c 69; não havendo quem peçá a palavra 
sobre a SJia ma teria, serão sub me ttidos á votação da 
camara. 

Art. :197. O ·parecer, sobre cuja ma teria algum de-
putado pedir a palavra, se considerará por esse facto 
adiado para ser discutido quando se der para orclem 
do dia. O mesmo se pra ticarã com o parecer que 
trouxer voto separado, ou assigl'latura com · restri:c-
ções, ou declaração de vencido ·(:1:1:1). 

Art. :198. Sempre que alguma commissão concluir 
seu parecer otTerecendo proj·ecto ele lei ou de reso-
lução, o presidente consultará a camara se· o julga 
objccto de deliberação-, e decidindo-se pela a1lirma-

(111) Não se entende a disposição deste artigo cam os pareceres 
ácerca do reconhecimento de dermtados cuja el!liçl!o já tenlJa sido 
approvada (art. 8. o), qus entriío logo em discussão, embora haja 
quem sobre elle peça. a palavra, ou traga voto separado, ou as-
~ignatura com resLric~õcs, ou declaracão de vencido (cstylos .da casa). 

Uecidio-se, em sessão do 1. 0 de tíiaio oe 1850, qu.e os pareceres 
~cerca da . permissão, que o governo solicitar para que algum de-
putado possa sahir para outra commissão, nos · termos ao art. 31-
da constituição, fiquem adiados nos casos previstos no art. 197, 
salvo se forem julgados urgentes por votação da camara, á rcq·uc-
rimento de um de seus membros. Decidio-se mais que na discussão 

' desses pareceres C !'a licito entrar DO exame · da COUVCDiellCia da 
nomeaçno, e dos a c tos da vida publica do nomeado. 

O rrojecto de resposta á falia do TIJro(lo, que fór oO'erccido 
pela respectiva commissão, é impresso antes de ser dado para a 
ordem do dia. Tem uma só discussão em globo, prorogando-se a 
sessão por mais duas horas na couformiuado do que resolveu a 
camara em sesiiío de -n de Agosto de 1SG7, e na qual se 'lldmitlc 
o cx:uue da politica geral do miuistcrio; e .sendo approyado é I'C-
mcttido á mesma conm1iss1ío (ainda que não tenha sido alterado 
por emendas), á qual é licito tazcr flC<JUenas alterações e correc-
ções na red.act;ão, que não prejudiquem o sentido, como se dccidio 
ern sessão de 24 de Maio de J81J 3. O autographo da resposta é 
assignado pelo · presi~lcntc c pelo 1.0 e 2.o Secreta rios, e apresen-
tado ao Imperador por uma deputaçno de 24 Membros, da <JUal 
fazem parte os da commíssão, cujo rl'laLor será o orador da de.~ 
putação (cslylos da casa). •,. ' 

6 

... 
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, ti vá, . irá tudo a impr1mir para éntrar na ordem tlos 
tr-abalhos. 

Ál't. 19!). Se ao contrario se decidir que o Projecto 
não é objecto de dehberação, e o Parecet· se limitar 
a motivai-o, neste caso ficará desde logo / a materia 
rejeitada. 

Art. 200. No caso porém que o parecer contenha 
mais materia além da que diss.er respeito ao projecto, 
eu tenha votos em sp.parado, ou de qualquer fórma 
se torne demasiadamente _complicado, então, ainda 
que se· não julgue objecto de deliberação o projecl:o 
a elle junto, sempre ficará toda a materia ·ad.iada 
para se tratar em outra occasião. · 

Art. 201. Quando os pareceres, _que ficarem adiados, · 
forem longos, e .sobre materia de grantle importan-
cia, á pedido de algum deputado, e .. precedendo vo- · 
tação da camara, independente de discussão, se man-
daráõ imprimir-para se distribuir'em os exemplares 
pelos deputados e senadores, e depois serem dados 
para a ordem do dia. 

Art. 202. Se na discussão tle qualquel' parecer vier· a 
mesa como eme]lda a elle algum projecto de lei ou tle 
resolução, será apoiado como as mais emendas;- e no 
fim da discussão do parecer depois de se voJar sobre 
sua mat~!·ia, pór-se-ha á votos-'se o projecto é oh-... 

· jecto de Ç!eliheração:- e decitlindo-se pela affirmati va, 
' entrará !ogo em discussão (H2) . . 

Art. 2p3. Quando os. pareceres de commissão não 
forem m~is do q.ue simples reCfueri'mentos na con-
formldady do reg.imen to, ficaráõ ·sujei tos ás regras 
que para estes se . acl1ão estabelecidas nos arts. 133 
e !34. 

Art. 2(H. Sempre que se esgotàr a ordem do din, 
e sgbra r. tempo, Lerú. lugar a lei tu r a de pareceres, 
ou a disqussão dos adtados. 

(112) Vid. art. BO. 

.. 
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CAPITULO X1V. 

DO 111000 POfl QUE SE HA DE C01\l~lUNICA.I\ A i; AMARA COl\1 
O UI!'ER.\DOH, COM O . SENADO E - COnl O GOVEHNO • 

. Art. 20a. A camara se communicará com o Iffi; 
pcraLlor por mcío de deputações nomeadas d'entre seus 
membros (ii3). 

Art. 206. Quando .houver de enviar-se alguma de-
putação ao Imperador, o :1.. 0 secretario o participará 
ao inmisterio do imp-erio, por officio,- para que se lhe 
designe dia, hora e lugar para a sua recepção. · 

Art. 2ú7. A communícação coin o senado, fóra dos 
casos, em que deve ·ter lugar por deputações na fórnta 
da constituição, sed feita por officios do i. o secre-
tario da camara dirigtdos ao i. o ,do senado (114). 

(I 13-) Para rcqncrrr a designação do di3, hora c lugar da sessão 
Imperial do enc.Nramrnlo da ussemblra geral manda ('ada uma das 
<"irnaras a sua deputação (cstylo seguidos cru ambas as camaras). 
Vid. nota ~2 ao art; 52. · 

{114) As camaras commuuicl!o-se por meio de seus 1. 0 • secreta rios, 
e sómente por· deputações uo caso do art. 61 da constitução. 

Antes que uma camara envie á ourra sua deputação, pedirá decla-
ração do dia c hora para seu rcct>bimento . 
. A deputação de uma camara será recebida na outra á poria do 

seu paço pelo porteiro e dons continuas ; e á porta do salão por -.. 
uma deputação de seis membros. A' sua er~trada no salão se le,·an-
tará a camnrn, P. lhe dará assento na mesa · entre o pre'sidente e o 
t.o secretario. O seu orador fallarâ sentado ( regimcntco commuru 
arts. 30 31 e 32). 

Por estylo o· requerimento da . cama r a, no caso do art. 61 da 
constituição, que é apresentado ,pela deplllaç.iío c ·por ella assig-
nado, redige-se pela formula seguinte.- <c Augustos e dignissimos 
senh~res representantes .da unção. A camara dos deputados, uno 
ieudo apprcvado a eme 'oda _do senado ( segue-se o transum.pto da 
emenda com declm·açâa .do projecto a q11e é feita ), c julgando o 
projecto vantajoso, nos .eni•ia em deputação, a firn de requerermos 
em seu nome a reunião dâs duas cnmaras na fórma dô árt. 61 da 
constituiçno do lmperio. Paço do senado, etc. » 

E' de cstylo vir a respostas do senado em oficio dirigido ao 1. o 
secretario da ranrara. 

A' reuni;Jo da assembléa prrredcrá participaçno e mutua intcl!i-
gchcia entre as camaras (regimento commum art. 12 ) . 

Para 11 reunião das carnaras qualquer dellas faz o convite, c a 
outra póde propôr mudança do dia pêla primeira indicado ( diver~o& 
prccedrn tcs ) . 

A Lri de 26 de Agosto de 18~6 estabelece o .rnodo prntiro <lo rc-
c·onhecimento do Prinr1~ pc lmp~rinl, como futuro ~nctessor do throuo 
c o ccrcmoniul que eru tal acLo dcYe ser oblicrvudo . 

'. 
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Art. 208. A camara se communicará com o governo 

por meio elo i. o secreta r i o, que dirigirá seus oiJie i os 
aos ministros tlc estado competentes. 

CAPITULO XV. 

DA POLICIA DA CASA • 

. Art. 209. Os deputados assistiráô pontualmente ás 
sessões ordinarias c extraorclinarias; c ncnltum ,sere-
tirará elo paço da camara, durante a sessão, sem o 
participar ao presidente. 

Art. 210. Quando tiverem algum impedimento, que 
não exceda a·. tres sessões, o parLiciparáõ ao pre-
sidente por um recado; quando fur por mais tempo, 
o farão em officio dirigido ao i. o secretario, pedindo 
que communique á camara o seu impedimento. 

Art. 2H. Quando pedirem licença para aus!:)ntar-sc, 
deix:ando o exercício de cleputaclo, dirão por : escripto 
os motivos que . tiverem, a fim de que a camara lhes 
defira como fôt· ele justiça, urro padecendo ·o serviço .. 

Art. 2i2. Os deputados, que nas sessões não guar~ 
darem b decoro devido, serão advertidos pelo presi-
dente, usando da formula-Attcnção.-Se esta adver-
tencia pão bastar, o presidente dirá-O SI'. ou Srs. 
de-putados F. e F. attenção-; c se fór ainda infruc-
tifera !iiSLa nominal advcrtencia, o presidente os ex~ 
cluirá da sessão, com accorclo da camara, por esta 
formula-O Sr. ou Srs. deputados F. c F. devem -re-
tirar-se·,-; e os deputados sahirão logo sem replicar. 

Art. 2i3. Quando algum deputado faltar sem ter 
obLido Fcença, o p'resiclcn te o advci-tirá com a pala-
vra-or~em-; e se não obedecer, scmlo aclvertillo se-
gunda vez, o presiclen te o mandará r c lira r com accorclo 
da camara. 

O regimpnto commum marca o r;eremonial que se deve obst•t:var 
no aclo dq jürameulo, Qt1•~ em conlorrmdade !los arls. 103, 100, c 
127 !.la constituição tiverem de prestar o Imperador, o Prioccpc lm-
pcrial, e 9 regente. 

No aeto do juramento que prestou, em 29 ue Julbo de 1Sil0, a 
Priuceza Illtpcrial u Sra. D . . lzabcl, observou-se, po1: dclihcr;tç;io do 
JHnbas a~ pamar:~s, o ccromonial adoptado em 26 d.c Julllo de 183 6 
para o JUI';tmeolo uu Pi'lltceza a Sra . D. Jaouana, quando hcr· 
dei r a prespmptiva do thron o. 
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Art. 2i!~ . Não se farão leituras de discursos- cs~ 
criptas, excepto os r ela to rios elas com missões. · 

Art. 2U5. Sú· para reclamar a execução de artigo 
expresso do regimento se poderá interromper quem 
esliver fallando, o que se far~' dizenclo-ordef'n. . 

Art. 216. Se no calor da disputa o deputado se 
exceder, o presidente o advertirá L" o 2." vez com a 
express·ão-ordem-; e continuando elle, o presidente 
lhe dirá-o Sr. F. não está em estado de del~berar-; 
e o deputado sahirá immediatamente do salão por ac-
cordo da camara. ' 

Art. 217: Quando o deputaçlo, que estiver fallanclo 
divagar da questão, ou quizer introduzir indevida-
mente materi.a nova para a qiscussão, o p1·esiclento 
lhe apontarú qual é o objecto que discute; e sé o 
deputado insistir, sendo advertido por duas vozes, man-
tb l-o-lia sentar-se, usando da formula.- o Sr . • depu-
tado F póde sentar-se-; o que o deputado executará 
promptamcntc. 

Art.. 21.8. Todos os cidadãos, c -estrangeiros, tem 
direito de assistir ás sessões, · com tanto que venhão 
c}csarmaclos, e guardem o maior. silencio, sem dar o 
mais pequeno signal de aplauso, ou. ele reprovação do 
que se passar na camara. (H5) 

Ar L. 21.1). Os espec Lael ores, que per turba rem a sessão, 
serão obrigados a sahlr jmmccliatamen Lo das galerias; 
e, se o caso assim o .pcdir, tcr-se-ha com clles a demons-
tração, que a camara julgar con-veniente. 

Art. 220. Quando a inquietação elo publico, ou -dos 
deputaçl.os, não puder conter-se pelas aJní.oestações elo 
presidente, poderá este levan lar a sessão, bem ~o mo 
nos casos dos arts. 2i2, 2:1.3, 2t6; 2f7 e 219. 
. Art. 221. ·. Se algum dos deputados commottc:v dentro 
do paço da camara qualquer excesso, que p.óssa jul-
gar-se digno de ,castigo m[lior, que o dcclarauo neste 
capitulo, a commissão de policia conhecerá do facto~ 
e o proporá á camara para ella dcLerminar o que . h a 
depraticar-se(H6). , · 

Art. 222. Se no paço da camara se perpetrar algum 
excesso, ou deliç_to, a commissão de policia fará pôr em 
custodia, dentro do cdificio, o culpado, ou culpados; e 

íl15) Em Yirtudc de dclibcracão da camara de 10 de Setembro de 
1858 ha tribnoas reservadas pam s·cnhoras, membros do corpo 
diplomatico, e senadores·, que qnizc1·cm assistir tís sessões . 
. (116) Vir!. nrts. 2.7 e28 da constituição, c 1. 0 rlo Docrcton .0 284 
de H .de Junho d~ lH-13. 
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passantlb á averiguar o facto, ~e llellc resultarem mo-
ti vos sulficientes para se pt·ocede.r contra os delinquentes., 
se cntregaráõ dentro de vinte quatro horas ao Jui~ 
competente, dando-se depois corita á camara de sue- _ 
cedido. · . 

Art. 223. Os officiaes' da secretaria, e os porteiras, 
contínuos e mais empregados subalternos, que forem 
ne"ccssarios para a g 1arda é serviço da casa, serão 
propostos á approvação da camara pela commissão de 
policia (H7), a qual estabelederá em . regulamento os 
devel'es c attnbuiçõ~s de todos os empregados da se-
cretaria c da casa (HS). · 

Art. 224. A mesma commissão proporá o numero c 
vencimentos dos officiaes da secretaria, e de todos os 
mais empregados da casa, para a camara de.ciclir ({ que 
parecer acertado (HB). 

Art. 22õ. Os ti tu los de nomeação dos officiaes da 
secretaria e dos de mais empregados da casa · serãq . 
assignados pelo presidente, L" e 2.0 secretarws. 

ArL. 226. As pessoas encarregadas do asseio e lim-
peza do edificio não terão títulos de nomeação, e 
pocleráõ ser chamadas e· despedidas á arbítrio d·,t com-
missão de policia. · 

Art. 227. A distribuição do serviço pelos empregados 
subalternos da casa pertencerá á mesma commissão, 
sendo- ih~s communicadas as {)rdens pelo presidente 
(:1.20). -. . ' 

Art. 9!j28. No intervallo das se~sões a mesma çom-
missão, 9u algum de .seus membros que ficar na cóTte, 
se encarregará do governo e inspecç.ão elo paço da 

.camara, dando para este fim as ordens n·ecessarias ao 
ofncial Ir,taior que as deverá transmittir aos porteiros e 
conlinuo.s, e dando as de' mais providencias que as cir-
cumstançia·s exigirem; e nesse intervallQ não se preen-
eheráõ ~~s vagas que se derem dos empre.jauos da 
camara. 

FIM. 

( l t7) Os guardas das galerias siio por deliberação tomada em scssno 
de 23 de Junho de lj\GO, nomeados c despcrlid'0s pela cornmissão de 
J)l)licia, iudcpcndcotc de approva~ão da camara. 

( 118) Er, cnda uppro,·ada em 'sessTio de 5 de Julho de 18'\í'f, 

(119) Emenda approvada. em sessão de 5 de Julho de 18:>4. 
(1\"!1)) Nãp s:io distribuirlos na casa papeis que não scjão officiars ou 

;rrlaLil·os ao-s tr·allalhos das cornmissües: todos os mais, precedendo 
uurorisaçilo da roml]1issílo de polida, ficão em poder do porteiro da 
secretaria 6 disposiç:1o do; devutados que os quizcrem receber. 
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