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Exposições escriptas apresentadas ás com• 

missões , art. 7• § 2•, 8° e 54, § 1°. 
Exposições dos interessados, art. 7•, § 2° e 

art. 8o, 

Fallar contra, o vencido, a~t. 84. 
Fallar fóra da ordem, art. 183. 
Fallar para explicar-se, art. 139. 
Fallar s~m ter obtido a palaVl'a, art. 179. 
Falia r em sentido contrario ás decisões da Ca-

mara, art. 84. 
Fall~1· sentado, art. 76. 
Falta de ordem nas sessões, arts. 178, 179, 182, 

183, 185 e 186. 



XII 

Falta de numero para votacão (não prejudica 
a discussão daa matarias da, orçlem do dia }, 
art. 149. 

Falta de numero para abertura do Congresso, 
art. 10. 

Falta de um membro nas commissões perma~ 
nentes (a nomeação compete ao presidente ) , 
art. 50. 

Fitn da sessão, art. 90. 
Formulas: 

Das com missões pedirem informações, arts. 44, 
H5, 116 e 173. 

De findar a sessão, art. 90 . 
De propôr urgencia, art. 72. 
De compromisso dos deputados, art. 17. 
Para votação nominal, art. 159. 
Para votação symbolica, art. 157. 

Galeria& não devem dar signal de approvação 
ou de reprovação , arts. 184 e 185. 

Governo e iospecção da Camara no intervallo 
das sessões, art . 193, 

Hora&: 

Da abertura elas sessões diarias, a rts. 56, 57 
e 59. 

Do começo das sessões diarias, art. 56. 



XUL 

Da duração das sessões diarias, arts. 56 e 61. 
De findar a sessão, art. 85. 
Das sessões das commissões de inquerito,art.7•·. 
Em que deve fazer-se a chamada, arts. 57 e 

i51. 
Como são contadas quando as sessões começam· 

mais tarde, art. 61. 

I1npedlmento dos deputados, arts. 176 e i 77. 
Impedimento dos deputados que compare~ 

cerem ás sessões preparatorias, art. 12. 
Impedimento dos membros da commissão 

de inquerito, art. 5°, § 3• . 
Impedimento doa membros das demais com-. 

missões, art. 50. 
lmpreeeão de documentos apresentados pelas 

partes, art. 8°. 
Impreeaõee em avulso: 

De parecel·es, arts. 8• e i5 paragrapho unico. 
De projectos, art. i09. 

Impresaão de pareceres e exposições apresen-
tadas ás commissões, art. 51, § i 0 • 

Incompatibilidades do deputado nas com• 
missões, ar·t. 41_. 

Incompatibilidades do. presidente , arts. 
23 e 24. 

Indlcac;õea, como e quando se pôde funda-
mentar , art. 1i7. 

Indlcac;õea , sua leitura e formula, arts. 67, 
fOi , 105, 113 e 114. · 



XIV 
Inf"ormaçiio verbal dos relatorios das com-

missões de inquerH0, art. 8•. 
Iolormaçõel!l solicitadas pelas commmissões, 

ao governo, art. 44. 
Ingresso no recinto das sessões e suas depen-

dencias, art. 184. 
Inepecçãn da Camara no intervallo das ses-

sões, art. 193. 
Interessados no inquerito sobre eleições, 

art. 7•, §§ t•, 2• e 3•. 
Interel!lsodos, podem tomar parte nos traba-

lho~r das commissões para esc'Fa-recerem , &tO', , 
art. 7°, §;3°. 

Interst.lcloe, entre as discussões doa proje-
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Nas sessões preparatorias e extraordinarias, 

arls. 15 e 19. 



XX 

Presll)entea de commissões, sua eleição, 
, art. 52 .. " 
Presidentes das com missões de inquerito, 

art . 5°, § 2°. ' 
P rln1eh•o com~issão de inqueriLo, art, 6°. 
Pl'lorldade dàs emendas restrictivas de des-

pezas, art . 165 • 
Prioridade das emendas suppressi vas na 

,·otação, art. 165. ~- • - • 
P•·HwldQ.~ nà. votãç[o, árt. 149. 

"PrD<!edlmento do presi'derite qua'ticlo hou'v~r 
~ .falta 'de Órdllm nas' sesijõ,h, àrts . 178, 179~ ' 4.81., 

.ffi2., 1·83l, 18õ e 18ô, · 
Prohibi~àõ de fallar .contra o vencido, árt. 84.· 
Projecto - como e quando ~e póde fundá-
. mental-o, ar t . i1.7 .. 

. ~ • . • . ... i 
Pa•ojecto de iniciativa de deputados, art . 106. . ~ - . . ..._. ... . ... ... ~ 

Projecto de leis annuas, tem s?meute ' duâs 
dillcussões, ar·t. ! 1Hl: s; • • "' ..,. ,; 

ProJecto do' Senadó', arts. 108 e 135. ::.·.::. ~ 
Projecto emendado pelo Senado, at•t, 134. 
- F . ;J 1 ·• r , ~ t ..1 
P•·oj~cto ~ j1,llg<!dp objecto . de del\beração, . 

àÍ't8: 105' e 107. • · 
' 

, ~ U.J 

Projectos que podem ter uma só discussão 
t apresentação e discussão), àrt. 118. - · • • .. 

Projec'l~ 'que só t~~ duas discussões, 'art,'H9. 
, , • 1 , / I , • • .... • 8 L 4o 

i."'rojectos rejeitados, arts . 10ô e 14;3. 
t b ' . • • . • ) • ; 

Projectos rcmetLidos ás commissões, arts . 107, 
• 11l8 ·e HO .' . • " . ~ " .: -
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.Pr:ojecto;;. · r;mettidos . ás com~issões, sua 
apreciação, art. HO. 

t ,,. .{ .,.. - .. •• .. ., .. .. ":• 

Projectos- sua leitura, formula, etc., arts. 67, 
f.Oi até 112 e 117. · 

' ... 
~r-oJectoa ~. ;;_;a discussão, ;rts. 120 até :13i ; 
Prornesaa dos deputados, art. 17. · · 
Pro.róg~çã~. dás lioras de sessão, arts. 56 §2•, 

88, 89, :115 e 166. • · · 
P~ot~ato e déc!a'ração de voto, art. !67. 
Pôl;»lfcação de pareceres · sobre· e1éições; 

art. 8°. • . 
P~blfcãÇõo das exposições dos documentos, 

etc., sobre eleições, art. -8•. 
; . 
Questiies de ordem, art. :147 ; 
9ueatões de p.repedencja para fallar, arts~ 7& 

e 79 . 
Questões incidente>, art. 70. 

Recabirnento de deputados , art. 17, § 2°. 
Rectlftcação de discursos, a.rt. :139. 
Redacçõo para 3• disc~ssão, art. :128. · 
Redaeçõo final, sua apresentação. impressão • 
• discussão e votação , arts. :130 e :135. 

Redacção emendada,' art. :130. 
Reeleição dos membros da mes_a, art. !8. 
Ref'orrna do regimento, art. !48. 
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Rejelção, das emendas do Senado IID projeeba 
da Camara, art. i36. 

Regras em geral a respeito da votaç,ã9 1t art.s. 
149 até 167. .. 1 

• 

Regras gue o deputado deve observar q,nando 
ti ver de falia r · e fórma de se lli'e ccmoildler a 
palavra, arts. 76 a-té• 81!. 

Relação dos deputados. q,ue·pe.rlinetn. a. pa.la.v~181; 
como se fa1•á a inscripção, ltl:ts ... 7Bt e 'li}'. 

Rela:~Ao-dos di.plomas,. ar.t. 3o,. . - .. -
Relato rio• das commissões de inqperito; ·aftJst 

70, § 4o, ego, . 
1\emettea de proj ectoa.ás commi.ssiJee.,. aeta..iO'l 

e HO. . 
Remessa de projecto com ou sem emenda á 

commissão de redacçã.o art. 130. 
"Renuncia do mandato, art. 13. 
Réplica , art. i42. 
Rcquet•hnea't'O verbal para encernmMt&.; 

art. 152. 
Requerimento&' -seu apoi:.ametl.W'I 'an; 68l 
Requerimento• P»ra que possam ser admit· 

tidos, art. 68 . 
Requerimento&, ar.ts. 67, 98.,. iD5, .H5 a..t.é 

118 e 140. , 
Requerimentos d·e adfament'o ,'ar"t~ .-T4e Ti. 
Requerimento• para sessãõ extra'Ord"inariW, 

art. 115. · · · 
Requerimentos para sessões secretas, a-ct. 

91. 
Requerimentos pa,ra vcJ~ção nen;rí:ne-1 !e1lt 

158. . : . 
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Requerimento& pedindo informa.çõ~s sohre 
negocios de interesse _pa~;ticularf 11-rts. :l!ió e>161. 

Requerimentos pe-dindo urgencia ou adia-
mento sobre negocio Q.e interesse particular, 
arts. 71 e 161. · 

Retirada do deputado durante a sessão, ~r~. 
175. - . -. . 

-.. ,, - . 

Seérétarllt"dá C~rnara~ arts. Í89 ' alé l93 •. • 
8ecretarlos, arts. !9, 20 e 27 até 3i. , 
@ecretarlos nassessões .pl'epatatorias, art. :1.0 • 

8egubda commissão de inqueriio 1 al!t-. 6~~'• 

I!U~••lio o!!dins:ria ou extraórdinaria da Camata, 
arts. 19 e 56 até -90. 

@lesaões das commiss&s de inquerito, art. 7o e 
paragrapho. . 

8euõe• extraord1DM'ias,, quem• ai!' pre!i-de e 
quaes os secretarios, art. 19. 

8EI•••1e• ( ·à.uas )• n<>' mesmo dia, ~t~ 561 para::. 
grapho unico. 

@lessõe"li. noc~urnãs, àJ!t. 56. .:" _;· .. ·. · 
8essõea preparatorias: 

No primeiro anno na legislatura, arts. :1.0 , 
H e 17. 

Nos dem~is annos, arts. :f.o, 14,-e :1.6. 
· í Nu sessoéEí e:rtraordinarias, arts. f41-A i~. 
8eéec1e• de cinco horas, ârt. 56'§ f:o. : · • ··• 
·Sessões secretas pat\!. iílaCeria não á:presentada-, 
• art!ll. 55 é 91 aUJ93:,, , ·· 
~ubstltulfJàO db presidente, arte. 20.,,25 e 30 . 
.f!!lub•tltulção dos secr.e.tà.dos:, art'. 3:1. 
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Suspensão ou levantamento de sessão por 
falta de ordem, at'ts. 22 § 6° e 186. 

Tempo de adiamento; deve ·ser limitado, art. 
75. 

Terceira commissão de inquerito, art. 6°. 
Trabalhos de commissões, arts. 52 até 54 

e 87. 
Tratamento dos deputados nas sessõés, actas, 

eto., arts. 81. e 82. . -
Tribuna• para os senadores, corpo diploma-

tico e senhoras, art. 184, paragrapho unico. 

"[J" . - ' 

Urgencla para funda'mentar projectos , indi-
cações, requerimentos, etc., art. 70. 

Urgencla plra inter1"0mper a ordem do dia, 
arts. 71, 72, 73 e 83. ' 

Urgencla- sua explicação, art. 73. 

Vagas' em qualquer das commissões, art. 50. 
Verificação das actas eleitoraes, art. 5o, 
Verificação de poderes: 

Nas sessões prepa/a.torias. do 1o anno . d~ 
legislatura, arts. 5o até go. . 

Nos demais annos e nas sessões extraordi-
narias, art. 15. 
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VeriOcacão de votação, art . 157. 
Vezes que o deputado póde fallar, arts. 138,. 

139 e 140. 
VIce-presidente, arts. 20, 25 e 26. 
VIsta ao candidato das exposições dos inteNs-

sados, art. 7° § 2•. 
Votacõe•: 

Adiada para a sessão seguinte, art. 8° . 
Da materia como deve ter Ioga-r, arts . 149,. 

150 e 151. 
De emendas que leem a preferencia, art. 

165 . 
De emeodas em terceira discussão , art. 129-
De projectos cootendo mais de um artigo, 

como deve aer observado, art. 164 . 
De pareceres das commissões de inquerito, 

at·t. 8o §§ to e 2• . 
Das emendas, arts. 125, 128 e 164. 
Dos pareceres reconhecendo novos depu· 

to. dos, art. 15 paragrapho uhico. 
De matarias não discutidas, at•t. 144. 
De projectos em 1• e2a discussões, nrts. 121, 

125 e 164. 
Das matarias ~ncerradas na sessão antece-

deote , art. 149. 
Das matarias eocerradas e não votadas, d&-

uma legislatura para outra , art. 131. 
Dos orçamentos , art. 123, § 20 . 
Em causa propria , art. 163. 
Nominal , arts. 158, 159 e 162. 
Por escrutínio secreto, arts. 160 e 162. 
Sobre negocio particular, art. 162. 
Sym bolicas, arfa. 156 e 161. 
Não póde ser interrompida, art. 166. 

Voto em separado , art. 170. 
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REGIMENTO INTERNO DfCAMARA DOS DEPUTADOS 

CAPITULO 1 

DA SESSÃO PREPARA.TORIA 

Art. I. o No primefro a.nno da legislatura 
reur~ir-se-hão os deputltdos eleitos na sala 
destinada aos trabalhos da- Camara, quinze 
dias antes do destinado para abertura do 
Congresso Nacional e, occupando a presi-
tlenci"a o deputado que fór mais velho em 
idade de entre os presentes, salvo si entre 
estes si encontrar o presidente ou qualquer 
dos vice-presidentes que serviram na ultima 
sessão legislativa, a quem competirá então a 
presidencia na ordem respectiva, convidara 
para servirem interinamente de secretarios 
quatro d·eputados, que mais moços lhe pare-
cerem. 

. ... 
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Art. 2.• Formada dest'arte a mesa, func-

ciona.rá até a eleição da definitiva a que se· 
proce!lerá na primeira sessão depois da aber·· 
tura. 

Art. 3. • Cada um dos deputados depora nas. 
mãos do presidente o seu diploma e um dos 
sec~etarios fará a relação nominal dos apre-
sentados. 

Art. 4. 0 Entender-se-ha por diploma le~i
timo o documento que tiver sido expedido 
pela maioria da junt1t a-puradora. 

Art. 5.• lnstallada a mesa, o presidente, 
reunidos os diplomas, nomeará uma com-
missão de cinco membros, que organizará, em 
breve prazo, á vista dos diplomas, a lista dos. 
deputados legitimamente diplomados, quer 
pelo Di:;tricto Federal, quer pelos Estados, 
enumerando as contestaoões que tenham sido 
apresentadas. No caso de ser apresentado al· 
gum diploma assjg,oado pela minoria da junta, 
cQnsidera.r-se-ha simples contestaoã.o. 

§ 1.• Approvad;1 a li.sta pela Cama.ra, me· 
diante votaoão do respectivo parecer, na qual 
só tomarão parte os deputados legitimamente 
diplomados, serão tiTados á. sorte, dentre os 
deputados n.eUa inclujdos, cinco commissões~ 
de cinco memb.ros cada uwa.. 

§ 2.• Estas commissões nomearão dentre si 
um presidente para dirigir os trabalhos e dis· 
tr.ibuir os papeis l,'elativo's a cada Estado ou 
ao Dist.ricto Federal e funcciol)arão até ao fim 
da primeira sessão da legislatura. 

§ 3.• Nenhum deputado poderá funccionar 
em commissão á qual incumba o inquerito-
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das eleições do Estado por onde houver sidO' 
eleito. Assim tambem se entenderá com os, 
representantes do Districto Federal. 

Na bypot)1ese mencionada, bem como na& 
vagas ou i!Dpeqimento de qu$lquer natureza. 
dos membros das referida& commissões, a eub~ 
stituição se fará. por sorteio. 

Art. 6,0 ·A' 1• commissão pertencerà .o,· 
exame das eleições dos Estados do Am~;~.zonas, 
Pa.rá., Maranhão, Piauhy, Cear:á e Rio Grande-
do Norte; . 

A' 2• o dos Estados d.a Par.abyb&, Pernam· 
buco, Alagôas e Sergipe ; 

A' 3• o dos Estados da Bahia, Espirito 
Santo, Rio de Janeiro e Districto Federl!ol ; 

A' 4• o dos .Estados de S. Paulo, Paranf\ , 
Santa Catharina, Goyaz e Matto Grosso; 

A' 5• 'o dos Estados do ,aio Grande do Sul e-
Minas (,leraes. 

Art. 7. 0 As eommissões de inquerito cele-
brarão suas sessões em salas do edificio onde 
funccionar a Camara dos Deputados e farão 
annunclar pela imprensa a hora dos respe-
ctivos trabalhos. 

§ 1. o A estas sessões adll!ittir-se-bão todos 
os interessados no inquerito e qualquer cida-
dão, que o requerer por escripto ou verbal-
mente e possa concorrer para o esclareci· 
mento da verdade. 

§ 2, 0 Informada a commissão verbalmente, 
por cada um dos relatores das questões susci-
tadas npa documentos, coQvidará os inter, 
assados, seus advogados ou procuradores-
pal.'a oft'erecerem as suas exposições a respeito 
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do processo eleitoral unicamente. Destas ex-
posí<;ões dar-se-ha. vista para contestai-a ao 
candidato que o requerer por si, por advo-
gado ou procurador, ou a qualquer deputado 
que o pedir na falta daquelles. . 
· § 3. Guardadas sempre a ordem e a solem-

nida(ie precisas, -a commissão em segúida ce-
lébrará conferencias para ouvir as obser-
vações que os interessados, seus procuradores 
ou advogados ou qualquer deputado houverem 
de fazer oralmente ou por escripto· sobre a 
mataria propria do inquerito ; estes deb&tes 
durarão emquaoto o permittir a maioria da 
eommissão. · 

§ 4. • Logo depois à com missão formulará o 
relatorio do inquerito sobre as eleições d~ 
que se tratar, concluindo com o seu parecer 
~m artigos precisos. 

Si na primeira sessã,o que celebrar a com-
missão ningueni' se apresentar reclamando 
ou contestando, poder-se-ba lavrar ua se-
guinte sessão o parecer á vista das actas e 
mais papeis presentes á commissão. 

Art. 8.• As exposições, as contestações e o 
relatorio serão logo impressos no jor,nal que 
publicar os debates da Camara, e distribuídos 
-em avulso com o voto em separado, si houver · 
~de qualquer membro'.da com missão. : .. " 

Dos documentos apresentados pelas partes 
.só serãó impressos · aquelles cuja publicação 
fôr julgada necessaria pela commissão. r 
. Vinte e quatro horas depois dessa publica· 

cão, o presidente da Camara darà para orde'm ' 
do dia seguinte a .vota'ção, sem mais deoate ... 
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algum, do;; pareceres de cada inquerito; ha.· 
vendo, porém, votos em S9parado ou emendas, 
se abrii•á discussão. 

§ 1." Nas eleiçõesduvidosas,arequerimento 
de qu,lquer Ddputado e si assim deliberar a. 
maioria dos presentes, tlca.rá adiada n vota-
ção dos pareceres na parte respectiva, até que 
haja na casa metade e mais um dos membros 
de que a Camara se compõe. 

§ 2. o Quando a maioria de qualquer das 
commissões concluir o seu parecer, nnnul· 
lamlo ou não reconhecendo a vaUdade de 
qualquer diploma, ficara o mesmo parecer 
:adiado para ser discutido uepois da abertura 
do Congresso, precedendo discussão igual á 
.de qual!]uer parecer ria. commi~são. 

· § 3. o Em todos os mais casos, a Camara 
decidirá, desde que estej tm presentrs 41 
membi·os, pelo menos, nas ses>ões prepara'-
torias . . 

Esta disposição refere-se sómente á delibe<-
Tação sobre ver i fi cação de poderes. ·· 
. Art. !1. 0 A' proporção que se fôr votando, 
·o pre~idl3nte declarara deputados a<Juelles 
cujos poderes se tiverem julgado legalmente 
conferidos, e um do3 secretaries fará a. lista 
-dos approvados. 

Art. 10. Verificada a. legalidade dos polle-
res, si acharem-se presentes deputados em 
numero de metade e mais um, se fara a do-
vida communicação ao Presidente da Repu-
blica e ao Senado, para qüe accordem no edi· 
ftcio em que deve ter Jogar a installação da 
-sessão legislativa. 

ma a 
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Quando não puder iniciar seus trabalhos & 

Camaro. dos Deputados no dia marcado na 
Constituição, ou em lei ordinaria, por não. 
haver numero legal, ft\r-se-ha identica com-
municação, e do mesmo modo se procederá. 
logo que o numero estiver completo. 

Art. li. Os deputados se reunirão dia-
riamente ao meio-dia, em sessões pt•eparato-
rias até que esteja concluida a verificação dos 
poderes e possa realizar-se a abertura do 
Congresso. 

Em sessão preparatoria do }o auno da le-
gislatura a Camara funccionará. com qual-
quer numero dos deputados eleitos. 

A1•t. 12. Os deputados que não puderem 
comparecer mandarão, comtudo, o seu di· 
ploma e a exposição, por escripto, dos seus 
impedimentos. Estas excusas, bem como os 
diplomas que as acompanharem, serão re-
mettidas ás respectivas commissões·. Si as. 
excusas forem desattendidas, se fará saber· 
por otHcio aos deputados que se excusarem, 
afim de que compareçam. 
, Art. 13. No caso de morte do deputado., 
ou perda de seu logar por qualquer motivo, 
inclusive renuncia, a mesa da Camara, por 
iotermedio do 1° .ecretario, !ara ao respectivo 
governo do Estado por onde se dér a vaga a 
devida co)llmunica«;ão, para. que mande im-
ID!'ldiatamente proceder á nova eleição. 

Si a vaga se der na representação do Dis-
tricto Federal, a communicação sBrá. feita a.o 
ministro do interior. 
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Art. 14. Nos outros annos da legislatura.r 

nas sessões extraordinarias, começará a ses-
são preparatoria seis rlias antes do destinad<Y 
para a abertura do Congresw Nacional, afim 
de se verificar si ha na capital o numero de 
deputados necessarios para a dita abertura e, 
havendo, fazer-se a p~rticipação do art. lO. 

Art. 15. Nesta sessão servirão o presidente-
e secretarias que o tiverem sido na sessã()o 
antecedente, e para examinar as escu&~s e 
diplomas, que de novo apparecerem, servirá. 
o. com missão de petições e poderes da mesma.. 
sessão, até que se nomeie a que devera servir 
na nova. 

Paragrapho unico. Os pareceres ácerca do· 
reconhecimento de novos deputados serão 
dados para ordem do dia, vinte e quatro horasr· 
depois de impressos no Jornal que publicas 
os tlebate3 da Camara, afim de serem vot'ldos. 
observando-se em tudo mais as disposições. 
dos arts. 7• 8•- e 9•. 

Art 16. A sessão preparatoria, de que trata 
o art. 14, durará os dias que forem necessa-
rios para os trabalhos de que a Camara se 
tiver de occupar até a abertura do Congress<Y 
Nacional. 

Art. 17. No primeiro anno da legislatura, 
na ultima sessão prepa.ratoria, antes da aber-
tura do Congres3o Nacional, o presidente con-
vidará os deputados a contrahirem o formal 
compromisso de bem cumprir os seus deveres 
pelo modo por que elle passa a fazel-o ; e 
levantando-se, no que será acompa:!lhauo por-



--. 'fO-

·iodos quantos se acharem na sala, ·proferirá 
,a seguinte amrmação·: 

< Prometto IU;Inter e cumprir com perfeita. 
.lealdade a Constituição Federal, promover o 
.bem geral . da. H.ep.ublica, observar as suas 
.leis, sustentar-lhe a união, a integrid~de e a 
independencia. 1> . 
: § 1. 0 Em seguida mandará fazer a chamada 
e cada um dos deputados, começando pelos 
outros membros da mesa, r1irá á proporção 
que fôr proferido o seu nome :- Assim pro-
.me!to. 

§_2. 0 O deputado que comparecer depois da 
abertnra do Congresso será renebido á en tracta 
''da sala paios 3° e 4'' secreta rios, e proferirá 
_perante o presirlente a mencionada formula 
de atn.rm:1çã:o, não sendo necessar io que haja 
,.na ca~a o uum Jr~o ex.igido para as deliberaçc:ies 
'd a Camau. 

CAP.TULO li 

DA MESA 

Art. 18. A me3a será composta de um pre-
sidente e quatro· secretãrios, eleitos no prin-
·cipio da Sl:lssão ordmaria e que servirão até 
serem substitui<los na sessão ordinaria do 
anuo seguinte. 

Art. 19. Nas se3sões extraordioarias e nas 
prorogações servirão o presidente e secreta~ 
rios, que o tiverem sido anteriormente. 
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Art. 20. Para supJ!lrir a falta do pt•esidente-
e secretaries haverá dous vice-presidentes e, 
dóus ~ecretarios supplenies. 

SECÇ:Ã() I 

Do pr.esiden1e 

Art. 21. O presidente é nas· sessões o orgão-
da Camara e todas as vezes q•ue ella tem de 
enunciar-se collectivamente. 

Art. 22. São attribuições do peesidente, 
alem de outras desigmada-s neste regimento: 

1 ", abrir e encenar as sessões a horas com-
petentes ; neUas. man.ter a ordem A fazer ob-
servar a Constituição e este regimento ; 

2", conceder a pal:u'ra aos deputados,. que-. 
competentemente a pedirem ;. 

ga, estabelecer o ponta da questão sobre que, 
de.va recahir a vo.t. .ção ; 

4", annunciar o resut.taJo das votações ;. 
5", impôr silencio ; . 
6 .. , susp~uder a sessão ou levantai-a quandq· 

não puder manter a ardem ou as ci.rcumstan-
cias o exigirem. Nf'ste cas.o, não podendo ser· 
ouvido, deixurá. a cadeir<J. .; 

'7•, designar os trabalhos. que devem for--
mar a ordem do dia da se_s.são eeg.uinte ; 

sa, tomar a a.ffirmação aos.deputados; 
9•, ussig.nar .as actas das sessiíes e todos-

os decretos e resoluções .<fa Camara;. 
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10", convocar sessão fóra das horas e dias 
marcados, em algum caso absolutamente ur-
gente e ex traordinari0. 

At·t. 23. O presidentt< não poderá offerecer 
pr0j ectos, inrlicações ou requerimentos, nem 
discutir e votar, excepto nos escrutinins se-
.cretos; mas, si o quizer fazer, deixará iuted-
·na.mente a cadeira ao vice-presülen te, em-
quanto se t::-atclr do objecto que se proponha. 
discutir. 

Art. 24. O presidente da Camara e os qua-
tro secretarias não poderão fazer parto das 
-demais commissões . 

SECÇÃO li 

Dos vice-presidentes 

·'Art. 25. Si o presidente não tiver chegado 
á hora aprazada para o principio dos traba-
lhos, o 1° vice-presidente, ou, na sua fi:l lta, o 
2•, tomará a cadeira e desempenhará todas 
as tuncções expressadas na secção antece· 
·den te, cetlenclo, porém, o logar !0go que 
-cheg ue o presiden te. O mesmo se praticara 
quan•Jo o pre~idente tivet• necessidade de 
deixar a cadeit·a momentaneamente. 

Art. 26. Os vice-presidentes poderão ser 
membros de qualquet• commissão, e deverão 
continuar no ex3rcicio daquellas para que 
tiverem sido eleitos, excepto quando por im-
pedimento do presidente · occuparem o· seu 
Jogar por mais de oito din!l . ' 
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SECÇÃO lli 

Dos sectetarios 

Art. 27 . São a.ttribuições do 1° secretario: 
}0, ler á Camara a integra de todos os ofti-

oeios do Governo e do Senado e qualquer outro 
papel que deva ser lido em sessão; 

2•, fazer toda a correspondencia ofticial da 
.Camara; 

3•, receber todos os officios !las autoridades 
-constituídas e dos deputados, igualmente' 
todas as representações, petições e memo-
riaes, que forem dirigidos à Camara, fazendo 
.constar a mesma. o seu conteúdo, em sum-
mario, para se lhes dar destino na fôrma 
deste regimento; 

4•, fazer recolher e guardar em boa ordem 
·OS projer.tos, indicações, pareceres de corr.-
miss!les e as emendas que se lhes fizerem; 
para os apresentar quando forem necessario!'. 

5°, assignar, depois do presidente, as actr s 
das sessões, bem como todos os decretos e 
'l'esoluções da Camara; 

6°, dirigir, inspeccionar e fiscalizar todos 
·OS trabalhos e despeza.s da secretaria. 

Art. 28. O 2• secretario assignará, depois 
-do 1'', todos os decretos e resoluções da Ca-
mara, bam como as actas, sendo escriptas as 
das sessões publicas, sob sua inspecção, pelo 
f'uncciouario respectivo. As actas serão lidas 
~m· sessão pelo mesmo secretario. 



Art. 29 . Os 3• e 4·' secretar i os receberão á 
porr.a do salão os deputados que de novo 
entrarem, os acompanharão á mesa, onde 
devem prestar a a tfirma.ção. 

Art. 30. Os secretarias, confurme sua nu-
meração ordinal, substituirão o presidente 
na falta dos vice-presidentes. 

Art. 31. Ao I• secretario substituirá o 2•; 
ao 2• o 3•; ao 3• o 4•, e a este o J• supplente 
ou 2•, si houver mais de uma falta ou si es. 
tiver ausente ou impedido o 1°. Na falta ab-
soluta dos mpplentes, o presidente convidará 
qualquer deputado presente. 

CAPITULO lli 

DAS COJ\fMI SSÕ ES 

Art. 32. As commi<aões serão geraes, per· 
manentes, ef!peciaes e mixtas. 

Art. 33. As commis~ões geraes serão for· 
.q~adas pela Ci1IDI\lla toda. Terão as ma::;mas 
~ncções e guardarão as Itlesmas regras regi- · 
mentaes que lhes forem applicaveis; nenhUJD , 
dos seus membros poderá fullar mais de duas, 
vezes sobre o mes~o assumpto, e fl8Dh\1Wa 
moção de encerramentq de discussão sel'á 
permittida. 

Art. 34. A Camara pôde constituir-se e~ 
commiEsão geral, por indicaoão ge""l, por: 
indicação de qualquer deputado, ou im111e-· 
diatamente, ou em di!l previameJ:!te deterq~.i-.
nado, cingindo·S.tl aCl! assumpta dn reuQ!Ão._ 



Art. 35. Dut'LWlte ms trabalhos da Camara-
em commdssão geral senvirá a mesma m esa 
que presidór ·a.s suas sessões ordioarias. 

Art. 3G .As commissões perma.t1eEJtes sj.o, 
os seguintes : · 

1 • • ~ F'olicia ; 
2.a - Pet'ÍÇÕtJS e Poderes; 
3 " - Constituição, Legis!Íiçlio e Jus!Iiça ;. 
4." - Fazenda e !nu ustria ; 
5·." - Marinha e G:Ue1•ra; 
6." - l'nstrucção e Saud·e Publica;> 
7.a- Or~·amento ;, 
8. a - Pensões e Cont-as ;, 
9. • - Obras Publicas e ~oloni~ação; 

10.• - Ta1·ifas; 
11." - Agricultura e Indust·rias connexa;s ;, 
12." - Diplomacia e Tr ... tados; 
t3." - Redacção das LEiS. 

Art·. 37. Além·das commissões dps avts. 32· 
e 36., haverá tam bem. p;lll~ os- c~s occun-
rQn.tes, quEl o exigü'el/·1 ,, commissões mi;xtaa. 
quando á Camara pa,.recevem necessarias. •. 
convidando nes.se caso. o Senado, 11ara, DO:-•' 
meações de membros de se.u seio• para a com·· 
p.osição das mesmas commissões. 

Art. 38. Pa·lla se nomean Yma commiilsiio 
especial será necessario que algum depu•tado, 
o requeira, indicando logo o objecto de q~, 
elJa de:ver.á. f;tlatar. e. que a Gam·alla Q deciôa 
por: meio de votaç_ão. 

Ayt. 39. Aléll). das commiSSÕes p&l'.ma-
~s h~~tverá. tantas, commissões ~~iaes ; 
~~naa quantas a Gamp.ra.julga,.r, n.e~rju, 
lltol\84W.-8J'.i~fi9 d.M!f&lijls .. , -
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Art. 40. As comm1ssoes de orçamento, 
pensões e contas, de constituição, legi>la.çã.o 
e justiça , de fazenda. e industria., de in· 
strucção e sa.ude publica, de obras publicas e 
colonisação, de tarifas, e de Agricultuu e In· 
dustrias connexas, serão comiJOStas de nove 
membros cada uma, e as outras de cinco, ex-
cepto o. de redacção, que se comporá de tres 
rriembros. 

As commissões especiaes, tanto internas 
como externas, se comporão do numero de 
membros, que a Camara determinar. 

Paragrapho uoico. A commissão de policia 
é constituída pela mesa. 

Art. 41. Nenhum deputado poJerá ser 
membro de mais de uma commissão perma-
nente . 

Art. 42. As commissões permanentes de-
verão ser eleitas logo no prm~ipio da sessão 
ordioaria de cada anno; e durarão não só 
em toda ella, mas tambem na'l sessões extra-
ordinarias ·e nas prorogações que tiverem 
logar até a ultima sessão ·preparatoda da 
sessão ordioaria do anuo seguinte. 

Art. 43. As commissões especia.es, t anto 
internas como externas e as mixtas, durarão 
unicamente emquanto se tratar do negocio de 
que forem encarregadas e que dér motivo á 
sua nomeação. 

Art. 44.As commissões poderão eKigir dos 
ministros de estado, por intermedio do · I o se-
cretario rla Camara, todas as informações que 
lhes forem necessarias para desempenho dos 

. seus trabalhos, não podendo haver demora 
que prejudique o· respectivo andamento ·; e 
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tambem poderão requerer, pela mesma fórma, 
que se convidem os ministros de estado para 
conferenciarem com alias sobre qualquer ob-
jécto que julguem necessario. 

CAPITULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 45. A eleição do presidente e dos vice· 
presidentes será feita ao mesmo tempo por 
escrutínio secreto a pluralidade absoluta de 
votos expressos dos membros presente,;. 

Art. 46. Si no primeit·o escrutínio ninguem 
obtiver maioria absoluta passarão por se-
gundo escrutínio os dous mais vatados ; e si 
houver mais de dons com votos iguaes, a sorte 
decidira quaes devem entrar no segundo es-
·crutinio. Si sahirem empatadcs os dous neste 
"Segundo escrutínio, a sorte decidirá qual deve 
.ser o pres:dente ou vice-presidente. 

Art. 47. ús secretaries serão eleitos ao 
mesmo tempo pela fórma por que são o pre-
sidente ou vice-presidentes ; será o 4• sup-
plen te o immediato em votos ao 3• secretario, 
e ;;:• supplente o que se seguir ao 4• secre· 
tario em numel'O de votos. 

Art. 48. A eleição dos membros elas com-
missões permanentes será feita por escrutínio 
secreto, contendo cada cedula tantos nomes 
quahtos corresponderem aos dous terços do 
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numero total de membros marcado para cada .·. 
umn dellas . 

Paragrapho unico. A eleição das commis· 
sões permanentes e das especiaes, tanto in·-· 
ternns como externas, será feita á pluralidade 
relativa de votos, sendo que as permanentes . 
serão feitas ao mesmo tempo, seis de uma vez . 
e cinco de outra; em caso de empate entre .. 
os votados, decidirá a sorte. 

Art. 49. Poderá. a Camara commetter ao . 
presidente a nomeação de qualquer com missão . 
especial ou mixta. . 

Art. 50. Si faltar algum membro dos . 
eleitos ou nomeados para. qualquer com-
missão, ou tiver longo impedimento, o presi .. 
dente nomeará outro que o substitua. 

Art. 51. A nomeação das d~putações que a 
Camara resolva que sejam nomeadas, compete . . 
ao pres!dente. 

C'APlT.ULO V 

DOS TRABALHOS DMI COMMISSÕES 

Art. 52. Logo depois de eleitas, cada uma. 
das commissões se reunirá em uma das salas.. . 
do edificio da Camara. pjlra eleger por esonu.• 
tioiQ -secreto o seu presidente •. 

Art. 53. Ao presidente de cada commilsão,. . 
ct>mpete convocar a s.ua reunião tódas .• as. _ 
Vi~es 'lue juJ~ar neces.~~&ri~ .ou llle., fôr .. ~iJ. 
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·gido por qualquer dos seus membros, e di-
.. ri gil-a nos seus trabalhos. 

A reunião da comnlissão será apnunciada 
com antecede ncia, pelo menos de 24 horas, 
•indicando-soa hora em que se deverá reunir, 
o Jogar da r eunião e a mataria ou materias 
de que terá de occupar-se. 

§ 1. o Os papeis submettidos ao estudo de 
·cada commissão serão pala mesa da Camara 
remettidos ao respectivo presidente, que os 

·-.distribuirá pelos seus membros. 
§ 2. o O membro d:t commissão a quem fôr 

distribu1do o estudo de qualquer ma teri a fará 
sobre a mesma o seu relatorio e formulará o 
.parecer, que será lido em sessão da respe-

·-ctiva commissão e s.uj eito a discussão e voto. 
Art. 54. E' permittido a qualquer dos 

membros da Camara BS>istir ás sesvões das 
commissões, discutir perante as mesmas o 
assum pto, ou en viar-liles qualquer expo_sição 
ou esclarecimento por escripto El propôr 
emendas, as quaes poderá fundamentar por 
escripto ou verbalmente. 

§ I. • As exposições escriptas que forem 
apresentndas ás commissões serão impressas 
<lOm o parecer, si os seus autores o requere-
t'em, assim como o resumo das observações 
que forem feitas verbalmente, desde que os 
interessados se encarre;;uem de redigir os 
extractos. 

§ 2. • Quando as commissões não adoptarem 
.as emendas propostas, serão estas annexas ao 
parecer para serem votadas pela Camara. 
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§ 3.• O interessado directo nas questões 
que se debaterem perante as commissões po-
derá. seradmittido a defender os seus direitos 
por si ou por procurador, por escripto ou 
verbalmente, obtendo previamente permissão-
qo presidente da respectiva commissão. 

Quando não comparecer o presidente da 
commissão, os membros presentes nomearão 
quem o substitua. 

Paragrapho unico. A presidencia da sessão-
de com missões reunidas compete ao president& 
que fôr mais idoso, o qual designará. o re-
lator da mataria. 

Art. 55. Serão secretas as sessões das 
commlssões, Pempre que seus trabalhos ver-
sarem sobre pt·ojectos · de lei ou resolução 
attinentes á declaração de guel'ra ou ac-
cordo sobre a paz, á resolução sobre tratados 
ou convenções com as nações estrangeiras e 
á concessão ou negação de passagem de forças 
estl'angeiras pelo territorio nacional para 
operações militares. , 

Paragrapho unico. Nos pareceres resul-
tantes desses trabalhos se considerará sempre 
a conveniencia ou inconveniencia de ser o as-
sumpto tliscutido em Eessão publica da Camara 
e tues pareceres, com as emendas e "\'otos 
em separado, que erro elle3 se relacionem. 
serão em sigillo entreg-ues pelo pt•eside~te 
da commissão ao presidente da Camara para 
seguirem-se os termos dos arts. 91 e seguintes 
do Regimento Interno. 
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CAPITULO VI 

DA ORDEM D03 TRABALHOS 

Art. 56. As sessões principiarão no meio-
dia, rlurarão quatro horas, regula.tlas pelo 
relogio da sala, e serão successi vas em todos 
os dias uteis. · 

Poderá haver sessão nocturna, quando a. 
Camara, a requerimento de algum de seus 
membros, assim deliberar. 

§ I. • Quando estiverem em ordem do dia. 
para dl<cussão as leis annuas, de força e de· 
orçamento, a<;~ sessões dura!'ão cinco horas, 
sendo a. ultima destinada ao expediente, isto 
é, le1tura de offlcios, apresentação de reque-
rimentos, intlicacões e projectos. 

§ 2.• Nos casos urgentes ou quando parecer-
conveniente, poderá a Camara, a requeri-
mento de algum deputado, prorogar as horas 
das sessões diarias e determinar que haja 
sessão nos dias exceptuados. 

Art. - 57. Dada ,a hora de principiar a 
sessão, o presidente, secretarias e deputados 
occuparão os seus lagares; o presidente to-
cará a campainha, o Jo secretario fará a cha-
mada e 0 2• marcará na lista nominal os 
presentes bem como os amantes que de-
verão ser inscriptos na acta. 
. Art. 58. Achando-se presentes deputados 
em numero de um quarto, o presidente abrirá 
a sessão com as palavras - Abre-se a sessao. 
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Art. 59. Si até 15 minutqs depois Ja hora. 

regimeotal não houver presente a quarta 
'Parte dos membt·os da Camara, o presirlente 
declarará. que não póde haver sessão e con-
vidará os deputados presentes a se occupa-
-rem com os trabalhos de commissões. 

Art . 60. Apezar de não haver sessão, se 
llavro.rá a acta da reunião, na qual se fal'á 
menção tão sómente dos nomPS dos de-
putados presentes e ausentes. 

Art. 61. Si por motivo de demora a sessão 
éomeçal' depois da hora regimental, durará o 
1empo necessario para completar as horas de 
~ffecti vo trabalho. 

Art. 62. Aberta a sessão, o 2• secretario 
·fará a leitura da a.cto. da antecedente, a qual 
··ponsiderar-se·ha approvada. independente de 
1votação, si não houver sobre a mesma im-
pugnação ou reclamação alguma. 

Art. 63. Si, porém, algum deputado lem· 
'brar alguma inexactidíio, o 2• secretario ou 
•fiUalquer dos outros dará os necessarios as· 
plarecimentos ; e quando, apezar delle, -a 
·Pamara reconhecer a ioexactidão indicada, 
·~erá emendada a acta, conforme se vencer. 

Art. 64. Approvada a acta, será logo as-
~ignada pelo presidente, I • e 2° secreta rios, e 
;recolhida ao a.rchivo. No ultimo di;\ da sessão 
legislativa será li tla e approvada a acta., 
jl.inda no caso de não haver 011. casa numero 
legal de deputados. 

Art. 65. Depois de approvada a acta, o 
11• secretario fará a leitura dos officios rece-
'j:>idos do Governo e do Senado, e de accordo 
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com o presidente irá dando aos mesmos odes-
tino que lhe parecer mais conveniente ; mas, 
si algum deputado lembrar outro destino, 

·então o presidente consultará á Camara, e se 
seguirá o que decidir · a votação. 

Art. 66. Immediatamente o mesmo secre-
·tario dará conta, em breve relatol'io, dos 
otHcios, representações, petições e memotiaes 
. que ti verem sido enviados á C8imara, proce-
dendo-se ácerca do seu destino como no ar-
tigo antecedente. 

Art. 67. A isto se seguirá a leitura dos 
pareceres de commissões, projectos, in'di-
cações e requerimeot'JS dos deputados, que 
estiverem sobre a mesa, não se ga, tando mais 
tempo do que a primeira hora de sessão, po-
dendo o deputado justificai-os independente 
de urgencia na mesma primeira hora que 
não poderá ser excedida. · 

Art. 68. Os requerimentos, para que pos-
Sàm ser admittidos, necessitam do apoiamento 
de cinco deputados, pelo menos, e não ha~ 
vendo quem paça a palavra sobre a sua ma;~ 
teria, serão postos á votação. 

Art. 69. !?inda a primeira hOra da sessãó, 
se co~eçará Jogo a tratar da mataria, qúe 
estrver destínada para a ordem do dia; lendo 

·o 1° secretario o que se tiver de discutir o'u 
votar, no caso de não se achar impresso. 

Os pareceres4 projectos, indi~ões e reque-
rimentos, que se não tiverem lidn por falta de 
teOI>po, ficarão pa-ra a- seguinte sessão. 

ma · • 
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Art. 70. A ordem estabelecida nos artigos 
antecedentes só poderó. ser alterada ou inter-
rompidl\ : 

1•, no caso de urgencia, salvo a disposição-
do art. 73 ; 

2•, no caso de adiamento. 
A l't. 71. Para se dar urgencin, é necessa.rio-

. que seja o requeJ'imento approvarlo pela 
maioria dos membros presentes, sem dis-
cussão. 

Art. 72. O deputado que quizer prop6r ur-
gencia, usará da formula- Peço a pahwra 
para negocio urgente. 1· Art. 73. Urgente para se interromper a 
ordem do dia só se deve entender aquell& 
negocio, cujo resultado se torna1•ia nullo e do 
nenhum e1feito, si cleixa~se de ser tratado 
immediatamente. 

Vencina a urgencia, o presidenteconsultaJ á 
de noYo á Camara si o assumpto é de natu-
reza tnl que, não sendo tratado immeuiata-
mente, se tornaria nullo ou de nenhum e:lfeito. 
Si a Camara decidir atllrma.tivamente por sua 
maioria, entrará a materia immediatamente 
em discussão, ficando prejudicada a ordem do 
dia, até a sua decisão tlnal ; si aecidir pela 
negativa, será a discussão do assumpto adiada. 
para a primeira hora da sessão do dia se-
guinte. 

§ I. · ·Em ambos os casos, precederá á con-
cessão de urgencia a leitura do requeri-
mento, indicação ou projecto, mas a funda-
me,ntação só será feHa no mesmo dia, si a 
Camara decidir affirmativamente ás duas 
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consultas, e no dia seguinte, si apenas afllr-
mar a primoira vez. 

§ !.• Quanto ao andamento do negocio de-
clarado urgente, a não se tratar de simples 
requerimento, parecer ou projecto de com-· 
missão, qualquer outro assumpto, seja pro· 
jacto ou indicação, depois de o1ferecido e fun-· 
damentado pelo autor ou um dos autores. 
terá de ser remetlido ao estudo da commissão-
competente, na fórma dos arts. 107 a 114 e-
168 e seguintes. 

Art. 74. O adiamento póde ser sempre apre-
S3ntado em ordem do · dia e sem debate será. 
decidido, não podendo, entretanto, ser apre-· 
sentado quando a casa estiver enl' votação,. 
quando orar qualquer deputado. ou depois de· 
encerrada a. di>cussão tia mataria. 

Art. 75. Não se pr·oporão adiamentos inde-
finidos; por conseguinte, o deputado que-
quizer propór qualquer adiamento deverá 
inilicar logo o tempo para que ha de ser defe-
rido o negucio ; e si outro deputado propuzer 
outro adiamento, a votação da Camara deci--
dirá quo: I deverá prevalecer. 

Art. 76. Todos fallarão de pé, á excepção: 
I•, do presidente; · 
2•, do deputado que por enfermo obtiver 

dos membt•os presentes permissão para fallar-
sentado. 

Art. 77. Nenhum deputado poderá fallar-
sem ter pedido a palavra, declarando si pre-
tendE) fallar,p ro ou contr:a .• e sem (pe ser _ÇOI].-
cedida, dirigindo sempre o discurso ao pre• 
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11idente ou á Camara em geral. A p1lavra 
se rã. dada alternadamente. 

Art .. 78. Para se guardar a ordem e evitar 
.a disputa da prefereucia, um dos secretarias 
fará uma relação dos deputados que pedirem 
.a palavra, para por e !la reger-se o presi-
·dente. 

Art. 79. Quando muitos deputados pe-
direm a palavra ao mesmo tempo, o presi-

·dente dará a precedencia a quem lhe parecer, 
ficando, porém, a sua decisão sujeita á appro-
v;ação da Camara, no caso de algum deput:ulo 

..o requerer. 
Art. 80. O autor de qualquer projecto, in-

·dicação ou requerimeuto terá preferencia, 
-sempre que pJdir a palavra sobre a sua 
>matet•ia. 

Os relatores das com missões serão para este 
1lm considerados como autores dos respe-
·cti vos pa l'eceres. 

Art. 81. Quando nas sessões se fallar em 
·um deputado, será este tratado pelo appel-
-Iido, annexando-se-lbe sempre o pronome-
.:Senhor -, o que igualmente se pratica.rá 
:nas actas, Annaes e registros. 

Art. 82. No acto da discussão nenhum 
·de.putado nomeará por seu appellido outro 
·deputado, cujas opiniões quizer approvar ou 
impugnar. 

Art. 83. Nenhum deputado poderá fa:tlar 
<!inão: 

1•, sobre ofJjecto de que se esteja tratandO; 
!•, para razer requerimentos e oft'erecer 

projectos e indica~s na occa.sfiOtcompeten.te; 
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3•, sobre a Ol'dem na conformidade do. 
art. I 44; 

4•, para propôa· urgencia. 
Art. 84. Nenhum deputado na discussão· 

poderá fallar em seu tido contrario ao que já 
estiver decidido pela Camara. 

Art. 85. Dada a hora de findar a sessão, o-
presideute, tendo examinado com os secre-
tarios as matarias e projectos que houver na. 
casa, designara o que lhe parecer mais inter-
essante para a ordem do dia da sessão se· 
guinte, e si a ordem do dia fór dividida em 
duas partes, o tempo para a primeira. não 
poderá ser excedid; por mais de um quarto. 
de hora. · 

Art. 86. Si algum deputado quizer lembrar 
qualquer mataria que julgue conveniente 
para entrar na. distribuição diaria dos tra· 
balhos, poderá rnzel -o ou dirigindo-se em 
particular ao pre· idente, ou requerendo na 
primeira hora da sessão, e o presidente pre· 
atara a devida consideração á requisição do 
deputado. 

Art. 87. O presidente poderá dar para 
ordem do dia trabalhos de commissões. desd& 
que na casa não haja mataria para ordem do. 
dia seguinte. 

Art. 88. Antes do presidente começar a dar: 
a ordem do dia da sessão seguinte poderá 
qualquer deputado pedir a prorogação da 
sessão para se ultimar o negocio de que se es· 
tLver tratando; e o presidente consultará os 
deputados presentes, qualquer que seja o se11 
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•.numero, por meio de votação independente 
-de discussão, si a sessão deve ser proro· 
.gada . 

Art. 89. A prorogação serli. por tempo de· 
-terminado e fixado por horas ou minutos, po· 
-deildo ser excedido, si fôr votada nova pro-
rogação. Estas pt·orogações, não podendo ser 

.annulladas sinão pelo encerramento da dis-
cussão respectiva, por falta de oradores, e 
se acltar na casa metade e mais um de 

.seus membros, será. permittido votar o en-
-cerramento du. discussão, reservando-se, 
worém, a votação da mat9ria para a sessão 

·- seguinte. 
Art. 90. Para. tloda.r a sessão, o presidente. 

,Usará.-da fórm ulu. -Levanta- se a sessao. 

CAPITULO VII 

DAS SE~SÕBS SE:ORETAS 

Art. 91. O deputado que pedir sessão se-
-()reta deve dirigir ao presidente a competent& 
,proposta, assignada por elle e pot· mais cinco 
representantes, á vista da qual o presidente, 
.eonsultando á Camara, e depois de deliberação 
atllrmativa desta, declarará que a sessão se-
creta terá logar ou immediatameote ou no 
dia util seguinte, segundo lhe houver sido 
_pedido pelos proponentes, cujos nomes ficarão 
-secretos. 
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Si o assumpto fôt• de tal natureza que a 
mesa. julgue inconveniente levar ao conheci-
mento da Camara, em sessão publica, ore-
querimento apresentado, o presidente da Ca-
mara convidará opportunamente todos os pre-
sidentes das commissões permanentes, para 
dar-lhes conhecimento da proposta e então 
se decidirá, por maioria de Yotos, si deve 
ou não ser concedida a. sessão secreta pe-
dida. 

Art. 92. Havemlo sessão secreta o presi-
dente fará suspender a sessão publica, quando 
tenha começado, para fazer sahir os especta-
dores. 

Art. 93. Reunida. a Cama.ra em sessão se-
ereta deliberar-se-ha, em primeiro logar, si 
o assumpto deve ou não ser assim tratado; 
e, segundo se resolver, a sessão continuará 
~Secreta. ou se fará publica.. 

§ I . • Antes de encerrar-se a. sessão secreta., 
a Camara resolverá si o seu objecto e resul-
tado devem ficar secretos ou ser notados na 
acta publica; igualmente decidirá, por sim-
ples votação, e sem discussão, si os nomes 
dos proponentes devem ficar secretos. 

§ 2.• As actas respectivas serão lavradas 
por um dos secretarias, lidas e approvadas 
antes de encerrada a sessão. Serão lacradas 
-e guardadas no archivo da Camara com 
rotulo assignado pelos 1 •• e 2•• secretarias, 
.declarando o dia, mez e anno em que se ce-
lebraram. 
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CAPITULO Vlll . 

DA PROROGAÇÃO E ADIAMli1Nl'O DAS SlllSSÕRS• 
DO CONGRESS0 NACIONAL 

Art. 94. Qualquer deputado póde pl'opôr a. . 
prorogação das sessões por meio de projecto 
de resolução, cuja discussão será considerada 
u_rgeote e encerrada na mesma sessão em 
qlue se trata1·, sendo, logo depois de appro-
vado, remettido ao Senado. 

Art. 95. As promgações serão limitadas ao · 
tBmpo necessario para. ultimação do negocio · 
q;ue se tiver em vista, e nunca. serão pro--
p~tas por mais de 30 dias cada uma. 

Art. 96 . Q:; pro,jeotos de resolução proro-
g\!ttl1dQ ns sessões vindos do Senado, seguirão -

~ 
mesmos trl\mites da di!;cussã,o, e, no cas.o. 

~ - íJ.pprovaçlos, ~ará immediatamei~tQ commu·. 
oado eSSf:l resultado ÍQ.uto Q.Q Se~do como 

a~ Presidente da RepubliCfl. 
Art. 97. Para tar logar o adiamento das .. 

s~ssões do Congresso, cuja. ioiçiativa pertence · 
á Ca!Dara, serâ necessario que o projecto que 
o prop~,tzer contenha em substancia os mo-
tivos que o determin~~tm, e que sejam termi-
ns~temente declarados o dia e o mez em que · 
se. deverá reu.uir o Congresso, sempfe de modo . 
que os quatro mezes de sessão sejam comple-
t&,dos dentro do mesmo anno. 
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A •·t. 98. O projecto de resol uoão sobre adia-

mento deve conter, pelo menos, cinco assigna• 
turase depois de julgado objecto de deliberação, 
para o que, se requer votação da maioria dos 
presentes, será remettido á commissãó com· 
patente para interpôr p!!recer dentro de -
cinco dias no maxirr.o. 

Art. 99. Si, esgotado esse prazo, não fôr 
apresentado parecer, poderá entrar em dis-
cu;são independente delle, a requerimento do . 
autúr do pvojecto, em virtude da approvaçã.o · 
da Cama•·a. 

Art. 100. Os tramites para discussão serão · 
os mesmos de qualquer projecto de commiss~o • . 

CAPITULO IX 

DQ!I PROJEOTOS DE LEI OU RE30LUÇÃO, DAS 

lNDIOAQÕES E DOS REQUERIMiilNTOS DOS DEPU--

TADOS. 

Art. 10 I. Nenhum projecto ou indicação -
se admittirá. na Camara, si não tiver por fim , 
o exercício de algumas das attribuições da . 
mesma Camara, expressadas na Consti ... 
tuição. 

4rt. 102. Os projectos devem ser escriptes .. 
etn artigos concisos, numerados e concebido~ 
nos mesmos termal! em que se devem redigil"' 
a~ leis, e assignaqos por seus autores ; não . 
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vindo assim orgauisados, deverão ser resti· 
"tuidos pela mesa ao autor, para os pôr na 
-devitla fórma. 

Art. 103. Cada projecto deve conter sim· 
plesmente a enunciação da vontade legisla· 
tiva, sem preambulo nem razões; comtudo, 
poderá o autor motivar por escripto a sua 
proposição, quando não queira ou não possa 
fazel-o verbalmente. 

Art. 104. Neuhum artigo do projecto po· 
derá conter duas ou mais proposições inde-
pendentes entre si, de modo que, sujeitas á 
di~cus~ão, se possa adaptar uma e rejeitar 
Q~tra. 

,Art. 105. Nos projectos, indicações e re-
q4erimentos não será permittido usar de 
-:xipressões que suscitem idéas odiosas ou que 
-.~q:ent.lam alguma classe de cidadãos. 

Art. 106. Os projectos de iniciativa dos 
.deputados serão lidos pelo 1° secretario; o 
presidente pora a votos - si o projecto é ob-
.jepto de deliberação, e os deputados votarão 
sem preceder discu~são. Decidindo-se que não 
é, ficara rejeitado. 

Art. 107. Decidindo-se, porém, que é ob· 
·.jer.to de deliberação, será enviado a com-
missão a que por sua natureza pertencer ou 
.á(fuella que o autor do projecto indicar. 

Art. 108. Por igual modo se procederá 

Era com todos os projectos de lei ou reso-
ção, ainda os que vierem do Senado, os 

q~aes serão totlos enviados ás commissões 
c~mpetentes, que darão parocer dentro de 
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15 dias, procedendo do mesmo modo ácerca 
-de qualquet· assumpto sujeito ao seu exame. 

§ l. o Si forem necessarias in formações do 
<Governo, a commiaaão as requisitará na fórma 
·do art. 44. 

As disposições deste artigo serão extensivas . 
ás com missões de inquerito, que serão substi-
tuídas no caso de excederem o referido prazo 
·de 15 dias. 

§ 2. o São excepluados das disposições deste 
.artigo os projectos a que se refere o art. 134, 
paragrapho unicr;!. 

Art. 109. Os projectos apresentados serão 
impressos em avulso para se distribuírem 
pelos deputados e entrarem na ordem dos 
trabalhos, depois que sobre elles fôr dado pa-
recer, sal v o as disposiçõ:~s do § 1 o do artigo 
seguinte. 

Art. 110. A commissão, a quem fô1· re· 
mettido o projecto, podera propôr ou não a 
sua admissão sem emendas, ou a sua reforma 
'COm as emenda.; que julgar necessarias, ou a 
sua. total rejeição. 

§ 1. o O projecto sobra o qual a com missão 
uão der parecer dentro de 15 dias, poderá 
entrar na ordem dos trabalhos, si assim fôr 
resolvido pela Ca.mara. 

§ 2. 0 Quando a commissão julgar conveni-
ente fazer emendas, a.s apresentara conjuncta-
mente com o parecer, que será discutido con-
junctamente com o projecto a que se referir. 

Art. 111 . Quando a. ma teria do projecto 
fôr de simples intuição e constar de poucos ar-> tigos ou mesmo em qualquer caso de urgencia. 



-34-

e absoluta necessidade, a Camara poder!.. 
dispensar a impressão a roquerimento de qual-
quer deputado, independente de discus. ão.. 

Art. 112. Os proj t'ctos que tiverem sido 
firmados por algumas rias commissões serão, 
sempre julgados objecto de deliberaQão, sem 
dependencia de votação -e Jogo imprefi!OS. 
para entrar na ordem dos trabalhos. 

Art. 113. As indicações só poderão ser fei-
tas pelos membros da Camara, por escripto 
e por elles assignadas; e, lidas na mesa, como-
os projectos, serão, sem dependencia de vo-
taç~o, remettid!ls a comlllissão a que por sua. 
na tp.reza pertencerem, praticando-se como-
no <(II:SO do art. 67. 

Art. 114. A commlssão, á vista da mate-
ria 'da indicação, interporá sobre ella o seu 
parecer, que sera diEcutido conjunctamente 
com' a indicação, pela mesma fórma estabe-
leci~& para os mais par~ceres das commissões.. 

Af t· 115. São requerimentos, ainda que 
outro nome se lhes não <'ê, todas aquellas 
moçi5es de qualquer deputauo ou commi:ssiio., 
que tiverem por fim a pl'omoção de algum 
objeçto de simples expediente, como pedir 
infonmações ou esclareuimentos ao Governo; 
pedir· dispensa de alguns dos trabalhos d• 
mes~~t ou das commissões ; pedir sessão extra-
ordiljlaria; a11gmento ou prorogação das hu-
ras ~a ordinaria; pedir alguma ·providencia 
que a occurrencia das circumstancias ftzer-
nece~saria sobre ·o objeato de simples economia 
dos t~·abalbos da. Ca.mara ou· da policia da casa,. 
que I,lâO esteja determinada !110 regimento.. 
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Art. I 16. Estes requerimentos serão ad-
"lllittidos .á, leitura e logo postos á votação, 
~seudoapoiados1 em cada.uma. cias sessões dia-
nias, sómente até os prirneiros tres quartos de 

~bora da sessão, excepto os casos de urgencia, 
na cooJormidade tio at"t . 73 . 

.A;rt. 117. 03 deputados que-quizerem fun- _ 
damentar ve11balmente a apresentação de pro· 

. jectos, iodicaçõe3, requerimentos ou tle qual· 
.q.uer moção, só o poderão fazer na primeira 
, hora, niOO de:veatlo falar mais de meia• hora', 

CA:P1TULO X 

DO .JI10DO Dm DElLtBERAR 

.Art. 118. Nenhum projecto•de. Jel ou.reso-
l•1ução será appuovado sem ter sido discutido 
tres vezes,..salvo os que versarem sobre pen-

--sões, aposentadorias, reformas, jubilações, 
licenças a f.unccionaríos publicas e todos os 

~q11e, disserem respeito a interesses iadivi-
âuaes, os quaes só' terão ·uma discussão, que 

.. correspooderá á segunda. Terão ta.mbem 
uma$ó disol:l8São os projeotos-de lei ou reso-

~<fu~! 
autorismiH> o <Toverno a .declarar a..gueua 

.. Gil'• ÍlliZ61" ai• pa;z ; 
oon:oodemià OU I !legando P.a-ssagem a;,forçu 

-c:tlt\!a•ms pele!.territorio do pais p&I'8'"0ptJ• 
~es m.iJitares ; 



-36-

resolvendo definitivamente sobre tratados.. 
e convenções com as nações estrangeiras ; 

mobillsando ou utilisando aGuarda Nncional 
ou milicia cívica nos casos previstos pela. 
Constituição ; 

declurando em estado de sitio um ou mais 
pontos do territorio nacional da emergencia 
de aggressão estraugeira ou commoção in-
terna; 

approvando ou suspendendo o sitio que · 
houver sido decretado pelo Pojer Executivo 
ou seus agentes. responsaveis na ausencia do 
çongresso (art. 34, §§ 11, 12, 19, 20 e 21 
~a -constituição Federal); e aquelles aos 
quaes houver negado Eancção o Presidente da 
~te publica. 

Art. 119. Os projectos Je lei ou resoluQão 

~
e vierem do Senado, os projectos das leis 

nnuas, os oriundos das commissões e todas 
propostas do Poder Executivo, conver- · 

das em projecto de lei, terão sómente duo.s 
discussões, que corresponderão ás segunda e 
terceira. 

Quan•Jo se discutir o primeiro artigo po-
~er-se-ha fallar em geral sobre a utilidade ou 
conveniencia do projecto. 

Art. 120. Versará a 1" discussão de um 
llirojecto de lei . ou de resúlução unicamente 
sobre as vantagens ou inccnvenientes delle 
em geral, sem se entrar no exame de cada 
l{ffi dos seus artigos, e por isso não se a.dmit-
t~rfio emendas de qualidade alguma nesta 
qiscussão. 
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Art. 121. Acabada. n I" discussão, o prcai• 
<lente porá a. votos - si o projecto deve-
passar a 2" discussão, e, decitlindo·se que sim 
entrará na distribuição diaria dos t!'abalhos, 
para se tornar a discutir quando fôr dado 
para ordem do dia. 

Art. 122. Si a Camara assentar que não-
deve passar á 2a discussão, ficará rejeitado o 
projecto. 

Art. 123. Na 2" disr.uss'io debater se-ha.. 
cada artigo do projecto de per si, oiftlrocen· 
do-se as emendas que occorrerem, as qua.es, 
lidas na mesa. pelo 1 o secretario, c sendo 
apoiadas por cinco deputauot>, serão postas. 
em discussão com o artigo a que se refcl'irem. 

§ I. o Quando o nuwet·o de artigos do pro-
jecto fór considera vel, a Camara poderá 
resolver, a requerimento de qualquer de seus. 
membros, que a d isctl E~ii,n se faça pot• títulos 
ou secções com as emeudas oiferecidaa aos. 
respectivos artigos, devendo a votação ser 
feita por artigos. . 

§ 2. o A discusaãg dos orçamentos se farà 
pelo seguinte modo: 

Entregue . pela commissão, o projP.cto de 
orçamento será. impresso e distribuído pelos. 
deputados. O presidente da Camara declarará. 
que, estando o projecto distribuído, ficará 
sobre a mesa pelo prazo de cinco sessões. 
diurnas, afim de receber as emendas. 

Findo este prazo, o projecto com as emenda·s-
voltará á commissão, que dará seu parecer, 
apreseutando então as modificações que 
entender propôr ao texto primitivo. Lido o: 
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· parecer e impresso, será. dado para ordem do 
· dia e abrir-se-ha discussão sobre o projecto e 
-emendas. Nesta discussão não se poderá mais 
apresentar emendas. 

A votação terá logar, consultando o presi· 
dente si a Camara approva o projecto, salvo 

: as emend'l.s, e assim sendo deliberado, ser·ão 
· em seguida votadas estas. 

Art. 124. Não é permittido em qualquer 
· discussão olferecer emendas ou artilj'OS a.ddi· 
ti vos que não tenham relação immeaiata com 

. a matel'ia de que se tratar. 
1Art. 125. Julgada finda a 2• discussão, o 

p,·esidente poril. a votos si o projecto deve 
p~1ssnr á. 3" di3cussão ; e, decidindo-se pela 

· n?ga tiva, ficara o projecto rejeitado. 
Art. 126. Antes da 3" discussão serà. o pro-

_jepto remettido á respectiva commissão, com 
a~ emendas approvadas, para redigil-o de 
m~vo conforme o vencido. · 

Art. 127. Na 3• discussão debuter-se-há 
o projeclo em globo, _podendO'se comtudo 

-razer quaesquer emendas, as quaes só serão 
' s9bmettidas á discussão depois de apoiadiiS 
pçla terça p:ute dos membros presentes e 

·vqtadas depois de ouvida a commissã.o respe• 
ctiva, excepto quando essas emendas forem 

-o~rerecidas pela maioria da mesma commissão1 
Paragrapho unico. Redigido o projecto de 

· o11çamento, conforme o vencido em 2• diSClls-
~. ser·á de novo publicado e distribuído 
IJE!los deputados, declarando o pt't3sidente qué 
o projecto ficará. sobre a mesa por tres sessões 

--cli,urnas, atl.m de receber as emendas·. 
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Findo aquelle prazo, voltará o projecto com 
as emendas á commissão de orçamento para. 
tia r o parecer. 

Lido e impresso o parecei', set·ó. dado para 
a ordem do tlia e sob1·e o mesmo e o proj~cto, 
se abrirá discussão, na qual não poderão ser 
apresentadas emendas. 

Na 3a discussão não se admi ttil.'ão emendas 
creando despezas ; si, porém, já es tiverem 
creadas, poderão ser diminuídas, supprimidas 
ou restabe1ecidas, neste ultimo caso de ac-
cordo com a proposta do Governo. 

Art. 128 . Tanto na 2• como na 3• discussão 
de qualquer projecto, as emendas ou artigos 
additi vos creando ou augmentando clespeza 
ou reduzindo a receita publica, não poderão 
ser admittitlos ao debate e á votação sem 
previa parecer da commissão de OI'çamento. 

Art. 129. Tel'minada a 3a discussão do pro-
jacto e das emendas, que nella ti vel'elil oc-
corrido e julgando-se concluída por votação 
da Camar n, o pr·esideote porá a vo tos as 
emendas approvadas . . 

Si as emendas adaptadas em 3• tliscussão 
contiverem ma taria nova, passarão por mais 
uma discussão na sessão seguinte, com os ar-
tigos a que se r eferit·om . 

Nesta discu~são não poderão ser otrerecidas 
outras emendas, sal v o de redacção. 

Art. 130. Adaptado dell.uitivamente, o pro• 
jecto será remettido, com as etneodas appro-
vadas, it comrríissão.de redacção, para redu-
.zil-o á devida fórma. Lida em sessão, será a. 

2743 5 
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l'edacçfio final do rjrojecto impressa no jot•nal 
da casa, salvo o caso de urgencia reconhe-
cida pela Camara, a requerimento de algum 
deputado. Submettida á revisão ela Camaru , 
esta só poderá emendai-a si reconhecer que 
envolva incoherencia, contrad icção ou ab-
surdo manifesto, caso em que se abrirá dis-
cussão que será breve. 

Art. 131. As matarias em discussão en-
cerrada que não forem resolvidas durante a 
legislatura a ficarem para a seguio te consi· 
derar-se-hão adiadas para continuarem a ser 
discutidas nos termos em que se acharem . 

IArt. 132. As emendas ou artigos additivos, 
desde que não versarem sobre o projecto, mns 
estenderem ou ampliarem a dis : osição tlellc 
a objecto de igual natureza ou a outros incl i· 
viduos, serão redigidos depois de approvados , 
erp projectos separados, para terem discussão 
especial antes de serem reruettidos ao Senado. 
A Camara poderá acceital-os ou rejeital-os 
d(jpois de encerrada essa discussão, que cor-
responderá á 3" do projecto ordinario. 

Paragrapho unico. Nenhuma creação óu 
1mppressão de emprego, nenhum augmento 
Olf diminuição de o_rdenado pflderá ter lagar 
na,s leis annuas, assim como nenhuma c!is· 
cu~são de caracter permanente será nella 
inçüuida . 

,Art. 133. Entre cada uma das discussões 
.de qualquer projecto de lei ou de resolução 
devem mediar, pelo menos, dous dias ; a Ca· 
m~1ra poderá, quando julgar conveniente, 
re~tringir estes intervallos, porém de sorte 
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que nunca se façam no mesmo t.lia todas mr 
discussões. 

Art. 134 . As emendas que vierem do Se-
nado, a qualquer projecto da Camara dos De-
putados, terão sómente uma discrr5são qu~ 
corresponderá á 2• de qualquer projecto, tle-
bate•1do-se uma por uma, sem comtuuo 
fazer· se lhes emenda. A Camara, a pediljo 
de alguns de seus membros, poderá Lletor-
miuar que se faça em globo a discussão 
debt s emendas. 

Parag-rapho uni co. Nos ultimas oito dias 
de sess·'io os proj ectos de orçamen to ou ele 
creditas vindo com emendns do Scr,ado , po-
derão deixal' de ir à commis"ãO de O!'Çil !llento 
a jmzo do presidente da Cmnam. ficando á 
mosma commLsão o direito clur'lln ' e a dis-
cussão de interpôr verbalmente se u parr.cer. 

Dentro destes oito dia~, em r;1. o de ur-
gencia, poderá o presidente da Camara con-
sultar e ta no sentido de termi na r <1 dis-
cus ·ão immediata dos mesmos pro_lectos; si 
assim r esolver a Camara, abr·ir-s :l-ila log-o a 
discussão, ficando preterida a ordem do di>1. 

Art. 135. Sendo approvadas todns as emen-
das, se r·ão remettidas oom o projecto à com-
missão de redaccão; praticando-se tlepois 
o disposto no art. 130. Os projectos do Senado 
adaptados pela Camarf\ sem emendas, Eerão 
remettidos á sancção, independente de nova 
redacção. 

Art. 136. No caso de serem r·ojeiladas as 
emendas do Senado ao proje to iniciado na 
C.1 ma.ra, volverá o me8mo projecto ao Senado, 
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que si approvar as flllterações por clous terços 
dos votos dos membros presente , de novo o 
enviará a Camara que só as poderit reprovar 
pela mesma maioria, caso em que o submet-
terá á sancção sem aquellas emendas. Si, 
porém , forem as sobreditas alterações nppro-
vatlas por dous terços dos votos dos membros 
presentes , será o projecto, depois de r edigido, 
remettido á sancção . 

Com os projectos iniciados no Senado e 
emenclaLlos pala Camara se seguirá o mesmo 
processo, devo! vendo-se no Senado, no caso 
d~ serem as alterações approvadas pela Ca-
m~ra. 

Art. 137. O projecto de lei ou resolução, 
iniciado na Camara, ao qual hou ver negado 
sancção o Presidente da Republica , logo que 
lhe fôr devolvida, passará por nwa discussão 
e votação nominal, e, si nessa fôr approvado 
pqr dous te1·ços dos sufl'ragios presen tes, será 
remettitlo no Senado . 

Si o pr0j cto tiver sido de iniciativa do 
S~nado, si o approvar pelos mesmos tramites 
e pela mesma maioria, o enviará como lei· ao 
Poder Executivo para a formalidade da pro-
mulgação. 

Art. 138. Nenhum deputatl o poderá fallar 
miJ.iS de· uma vez na primeira discussão de 
qt~aesquer projectos sobre a ma teri a delles, ex· 
cepto seus autores, que o poder·ão fazer duas 
Vf,lzes ; e nas outras discussões nen,.hum depu-
tado pode1·á fallar mais de duas vezes, ainda 
mesmo havendo emendas. Esta disposição é 
e~tensiva a. qualquer outra mataria que entre 
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em discussão, excepto as de que trata o artigo 
140. Nas discussões que se fazem por artigos, 
os deputados teem o direito de fallar duas 
vezes sobre cada um delles, e sómente uma 
hora por ca1la vez que obtiverem a palavra. 

Art. 139. O deputado que quizer explicar 
alguma expressão que não se tenlla tomado 
no seu verdadeiro sentido, ou produzir um 
facto desconhecido á Camara, que venha ao 
caso da questão, o poderá fazer. Neste caso, 
porém, não será permittido ao deputado ex-
ceder os limites restrictos da explicação ou 
producção do facto, p!lll'a que tiver pedido a. 
palavra. 

As rectificações, porém, dos discursos serão . 
escriptas e enteegues á mesa, que as mandará 
publicar no jornal com que houver contracto, 
estando em devidos termos. 

Art. 140. Nos requerimentos e questões de 
ordem, a nenhum deputado será permittido 
fallar mais de uma vez, nem mesmo a titulo 
de explicar; o autor do requerimento, porém, 
poderá fali ar uma segunda vez . 

Art. 141. A 2• discussão do projecto da lei 
do orçameuto sera feita por Ministerios na 
parte da despeza, e por artigos na, da receita 
e disposições geraes . Na 3a discussão obser-
var-se-Ita a regra do art. 127, paragrapho 
unico. 

Art . 142. No debate entre dous opinantes, 
aquelle que primeiro tiver tallado tera a prio-
ridade da réplica, e não entrará outro na 
discussão sem que os dous opinantes ( que- · 



-44-

rendo) tenham fallado as vezes que lhe são 
permitlido.s por este regimento. 

A preferoncla só terá lagar si fôr pedida a 
palavra emquauto estiver faltando o orador a 
quem se pretende responder. 

Art. 14:3·. 03 project/JS rejeitados ou não 
sanccionados não poderão set• renovados na 
mesma sessão legislativa (art. 40 da Consti-
tuição). 

Art. 144. Ainda que não haja quem fale 
sobre as ma,tel'ias postas em discussão, e que 
lJor isso esta não se verifique, sempre se pro· 
federit a votação na fórma do regimento. 

Art. 145 . Quando se houver de encetar 
11ualquer t.liscussão, poder·se·ha pedir a pa-
~avra pela ordem para lembrar um melhor 
prethodo de dirigll-a. O mesmo será per-
mitlido no fim da discussão, quando se houver 
.p.e voLar, para melhor se estabelecer o ponto 
da votação. 

Art. 146. Sempre que haja dous ou mais 
projectos sobro o mesmo assumpto, haverá 
discus~ão prévia sobre a preferencia do que 
.deve Eet·vit· de base para a discussão, sem, 
comtudo, ~e entender que os outros ficam re-
jeitados. 

Art. 147. Todas as questões de ordem que 
{)Ccoercrem durante a sessão de cada dia serão 
uecididas pelo presidente. 

Art . 148. Nenhum artigo do regimento 
será mudado ou alterado, sinão em virtude 
.de indicação, sobre a qual haja parecer da. 
Commissão de Policia. 
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CAPITULO XI 

DO MODO DE VOTAR 

Art. 149. Nenhuma mataria se porá a 
votos sem que estejam presentes deputados 
em maioria absoluta, tendo prioridade na 
votação as que ficarem encerradas na sessão 
anterior. A falta de numero para as votações 
que se forem seguindo não prejudicará a dis-
cussão <los projectos que tiverem sido dados 
para ordem do dia. 

Art. 150. Quando não houver deputado 
com a palavra, ou si não estiver na casa-
algum dos que a tiverem pedido, o .presi-
dente, independente de votação, declarará 
encerrada a· discussão da mataria de que se 
tratar, e sobre ella deverá votar·se na se-
guinte sessão si o encerramento tiver logar 
no fim da sessão. 

Art. 151. Sempre que se deixar . de fazer 
qualquer votação, por não se achar presente 
o numero legal de deputados, e quando não 
-estejam preenchidas as horas dos trabalhos, 
proceder-se-ha a nova chamada, mencio-
nando-se na acta os nomes dos que se hou-
verem retirado com causa participada 011 
sem ella. 

Art. 152. Em qualquer discussão dos pro-
jectos de lei ou resolução, poder-se-ha re-
querer verbalmente o encerramento da dis-
·Cussão. Este requerimento será sem debate 
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posto a votos e, sendo approvado pela Ca-· 
mara, o presidente dQclarará concluitla a dis-
cussão. As In e 3• discussões dos projectos de· 
lei ou r esolução não serão encerradas, ha-
vendo quem tenha a palavra, sem que, pelo 
menos, se haja tratarto da mataria em uma 
sessão anterior. 

Art. 153. Na 2a discussão de qualquer pro-
jacto só poderá ser pedido o . encerramen to 
depo.is de se terem pronunciado sobre o ar,. 
tigo em discussão, pelo menos, dous oradores. 

Na :aa discussão dos projectos do orçamento 
· e de fixação ue forças de t<:.rra e mar não · 
s~rá. licito requerer o encerramento da dis· 
ct}ssão de cada artigo, sinão depois de ter sido 
-o p;1esmo discutido em duas sessões antet,iores. 

Art. 154. Sempre que o projecto tiver uma sq discus ão, correS})Ondendo esta á segundar 
psrra que seja ncceita a proposta de encerra-
m~nto, prevalece o mesmo principio esta-
bejlechlo no art. 153. O mesmo procedimento · 
se poderá ter com as emendas que vierem do 
S!lnado, excepto as otrerecidas aos di:varsos 
or,ça.mentos, cuja discussão só poderá ser en.., 
ce,rrada depois de discutidas em duas sessões 
dil,l-rias, salvo as disposições do art. 134, pa-
r..a""rapho unico. 

!As resoluções prorogando as sessões terão 
uma unica discussão, que nunca. excederá á 
sei~são em que forem sujeitas ao deba,te. 

,Art . 155. Por tres maneiras se. podem dar 
votos: 111 , pelo methodo symbolico nos casos-
orçlinarios; 2~, pelo nominal de - sim ou não;... 
3J, por eJ3crutinio secreto. nas eleiç.ões. 
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Art. 156. O methi'Jdo symbolico se pratica 
dizendo o presidente: Os senhores que são de 
parecer ... queiram levantar-se . 

Art. 157. Si o resultado dos votos fôr tã(} 
manifesto que á primeira vista se conheçam as. 
pluralidades, o presidente o publicara ; mas, 
si esta não fôr logo manifesta, ou si parecer 
a algum deputado que o resultado publicado· 
pelo presidente não é exacto, poderá pedir 
rectiflcação de votação. Em qualquer destes 
casus, dirá o presidente - Queiram levantar-
se os senhores que vqtaram contra - e dous 
secretarios, cada um de seu lado, contarão· 
os votos, para serem combinados com os pri· 
meiros. 

Art. 158. Para se praticar a votação no-
minal fóra dos casos do art. 37, § 3°, da Con-
stituição, sera preciso que algum deputado o 
requeira e que a Camara admitta por meio 
de vo"tação, independente de discussão. 

Art. 159. Determinada a votação nominal,. 
um tlos secretarios, pela lista geral, irá cha-
mando cada um deputado de per si ; e dous 
dos outros secretarios farão cada um sua. 
lista, uma com os nomes dos que votarem-
sim, e outra com os nomes dos que votare~ 
-não. 

Art. 160. O terceir·o methodo de votar, 
que é por escrutínio secreto, se praticará por· 
meio d<:1 cedulas escriptas, sendo estas lan-
çadas em urnas, que os contínuos correrão 
por todos os deputados, e apresentadas na. 
mesa as cedulas, depois de contadas pelo 1 o 
secretario e por elle lida cada uma de per si,. 
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procederão os outros secretarias aos compe-
tentes assentos, d'onde no fim se fará a apu-
ração, para se publicar o resultado da vo-
tação ; sendo, em qualquer caso, apuradas as 
cedulas assignadas. 

No caso de empate, se procedeeá. a sorteio. 
Art. 161. Os requerimentos que exigirem 

informações a respeito de negocias de inter-
esse particular, e os que tiverem por objecto 
a urgencia ou adiamento de taes negocias, 
serão sempre decididos por votação sym bolica. 

Art. 162. Havendo empate nas votações, 
4carà a ma~eria adiada para. se discutir nova-
lfente em outro dia, e si houver segundo 
!jmpate, fl.carà r ejeitada. 

Na nova discussão, em virtude de empate, 
e,sta versará sobre todo o artigo, ainda que 
t~nha elle sido dividido por occasião da an-
t~rior votação. 

Art. 163. Nenhum deputado presente po-
d,erã. excusar-se de votar, sal v o: I o, por não 
tpr assistido ao debate ; 2°, por se tratar de 
causa propria, em que serã. inhibido de votar, 
P;Odendo, todavia, assistir a diSCUSSãO, tomar 
parte nella, quando tenha de defender~se de 
accusações ou de sustentar seus direitos. 

Art. 164. Na 2' discussão e toda vez que o 
projecto fór composto de mais de um artigo, 
votar-se-ha separadamente sobre cada um, e 
ep1 geral quando a mataria sobre que deva 
r~cahir a votação se compuzer de duas 
ou mais proposições distinctas, tambem se 
votará separadamente e sobre cada uma 
d~llas. 
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Na 2a discussão votar-se-hão os orçamentos 
de accordo com o estabeleçido no art. 123 § 2.• 

Em 3" discussão discutir-se-hão em geral 
todos os orçamentos com as emendas approva-
das em 2• discussão e a votação será tambern 
em globo, excepto a dos additivos offerecidos 
-a essa discussão. 

Art . 165. Na votação das emendas terão[\, 
prioridade as suppressivas, e, quando se tra-
tar de despezas , se porão primeiro a vo tos as 
mais restricti v as. 

Art. 166. O acto de votar nunca será inter-
rompido, salvo quando a materia em votação 
contiver muitos artigos e si o processo exce-
der á hora regimental da finalisação dos t ra-
balhos. Neste caso, fi cará adiada na parte em 
que estiver, para continuar na seguntla ses-
são, não se podendo, em caso algum, proceder 
á votação em prorogação das horas da sessão. 

Art. 167 . Nenhum deputado poderá protes-
tar, por escripto ou de palavra, contra a 
decisão da Camara; poderá, porém, inserir na 
acta a sua declaração de voto, apresentando-a 
na mesma sessão ou na. subsequente, sem sér 
motivado. 

CAPITULO XII 

DOS PARECERES DE COMMI SSÕES 

Art. 168. Nenhuma niateria se tomará em 
consideração na Camara, sem que primeiro 
ile tenha mandado a . uma commissão para 
~ohr.e eHa interpôr seu parecer. 
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Exceptuam-se desta regra as resoluções 
sobre pt·orogação das sessões, que entrarão 
logo em discussão, e as ma terias de que trata 
o paragrapho unico do nrt. 134. 

Art. 169. A commis~ão a quem fôr enviada 
a mataria interporá sob1:e ella seu parecer 
por esc ri pto, em que de verão assignar todos 
os membros ou, ao menos, a maioria delles, 
observado o processo prescripto pelo ca-
pitulo V. 

Art I 70. O membro ou membros da com~ 
missão, que não concordarem com a maioria 
depa. poderão assignar o parecer-vencido-
ou-com r estricções e dar o seu voto em 
seyarado, dentro tio prazo maximo de cinco 
dia;s, caso não prefiram redigil-o immedia--
taihente. 

Art. 171 . Os pareceres serão postos sobre 
a n,1esa e lidos pelo I o secretario em cada uma 
da~ sessões diat·ias, depois do expediente ; 
nãq havendo quem peça a palavra, sobre a 
sua; mataria, serão submettidos á votação da 
Camara . 

.Atrt. 172. O parecer sobre cuja mataria 
algum deputado pedir a palavra, se consi-
derftrá por esse facto adiado para ser discutido 
quando se der para ordem do dia, sal v o caso 
de· 11rgencia approvnda pela Gamara. 

Paragrapho unico. Os pareceres que cou-
tiv(lrem solução detluitiva das matarias su· 
jeitp.s ao estudo das ·commissões não poderão 
ser discutidos sem prévia impressão no jornal 
da <.:asa, e quando dadqs para a ordem do 
dia. 
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Art. 173. Quando os pareceres de com-
missão não forem mais elo que sim pies re-
querimento, na couforrnitlaue do reg imento, 
ficarão sujeitos ás regras que pal'a estes se 
acham est Lbelecidas. 

Art. 174. Sempre qu , se esgotar a ordem 
do dia e sobrar tempo, t erá Ioga r a leitura 
de pareceres o a a discussão dos acl ia'los . 

CAPITULO XIII 

DA POLICIA INTERNA 

Art. 175 . Os deput.,dos assistir·ão pontual-
mente ás sessões ordinarias e extraordinarias 
e nenhum se ret irará do eclificio ela Camara, 
durante a sessão, sem o participar ao pr·esi-
dente. 

Art. 176. Quando tiverem algum impedi-
mento, que não exceda a tres &esEõ'es , o par-
ticiparão ao pt•esiclente ; quando fôr por m ais 

· tempo, o farão em officio dirigido ao I '' 5ecre-
tario, perlin:lo que communique á Camara o 
seu impedimento. 

Art. 177. Quando pedirem licença para au-
sentar-se, deixando o exercício de deputado, 
dirão por escripto os motivos que tiverem, 
afim de que a Camara lhes defira como fôr de 
justiça, não padecendo o serviço. 

Art. 178. Os deputado;; que nas sessões não 
guardarem o decoro devido serão advertidos 
pelo presidente, usando da formula- Atten-
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ção.- Si esta advertencia não bastar, o pre-
sidente dieà: O 8r. ou Srs. deputados F. e F-
'lttenção - ; si fót• ainda iufructiferft esta no-
minal ad vertencia, o presidente os excluirá 
da sessão, com o accordo da Camara, por esta 
formula - O Sr. ou Srs . deputados F. e F. 
devem reti1•ar-se - e 03 deputados Sl~hirão 
Jogo sem replicar. 

Art. 179. Quando algum deputado fallar 
sem ter obtido licença, o presidente o adver-
tirá com a palavra - Ordem - e si não obe-
decer, sendo advertido segunda vez, o presJ .. 
de11te o mandará sentar. 

~rt. 180. Não se f,Lrá leitura dos discursos . 
esc!'iptos axceptuando-se os relatorios das 
corp missões. 

Art . 181. Só par&. reclamar a execução de 
artigo expresso do regi mau to, se poderá inter-
romper quem estiver faltando, o que se fará 
dizendo- Ordem . 

4rt. 182. Si no calor da discussão o de-
putado se exceder, o presidente o advertirá 
primeira e segunda vez com a expressão -
Or(lem - ; continuando elle, o presidente 
lhe dirá - O Sr ... não está em estado de deli-
berar- e o deputado sahirá immediatamente 
da sala, si assim accordar s. Camara. 

)j.rt. 183. Quando o deputado que estiver 
fallamlo divagar da questão, ou quizer intro- · 
du;\ir indevidamente materia nova para a 
disç:ussão, o presidente lhe apontará qual é o · 
objecto que se discute; e si ·o deputadoinsistit', 
se11do advertido por duas vezes, mandal-o-ha 
sen,tar-se, usando da formula- O Sr. deputado-
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F. póde sentar- ~e- o que o deputado exe-
cutar<í promptnmente. 

Art. 184 Todos os cidadãos e os estran-· 
geiz·os teem direito de assistir ás sessões, com 
t anto que venham desarmados e guardem o· 
maior silencio, sem tlar o ro·1is pequeno sig -
nal de applauso ou de reprovação ao que se. 
passar na Camara. 

Paragrapho uoico. Haverá tribunas reser-· 
vadas p~ra senhoras, senadores, mem br os do 
corpo dip lomatico, magistrados ou a ltos fuuc-
cionariofl, e lagar reservaria pam os repre·· 
sentantes da imprensa . 

No recinto dus sessões e suas depenilencias. 
só poderão ser atl mittidos Eenadores e ell!pre-
gados em ·erviço. 

Ar t . l8i . Os espectadores que perturbarem 
a sessão serão obrigados a sahi r immedia ta-
meute das g-alerias, e, si o cnso assim o exigi r ,. 
ter-se-ha com elles a dernonstl'Hção r:t ue a 
Camara j ulgar conveniente. 

Ar t. 186. Quando a inquietação elo pu blico 
e dos depnta.dús não puder conter-se pelas 
admoestações do presidente, poderá este sus-
pender ou leva ntar a sessão. 

Art. 187. Si algum dos depu tados com· 
metter den tro do ediftcio ela Camaro. I]Ua lquer 
excesso que possa julgar-se digno de repressão. 
maior que a drclaratla neste capitulo, a com-
missão de policia conhecerá do facto e o ex-
porá á Camara, para ella determinar o que 
ha de prat.icHr -se. 

Art. 188. Si no edifi.cio da Camar a se pet·-
petrar algum exces>o ou delicto, a commissãu 
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de policia fará pór em custodia. o culpado ou 
culpados, e passando a averiguar o facto, si 
delle resultarem motivos sutncientes para se 
proceder contra os delinquentes, se entt·ega-
rão dentro de vinte e quatro horas ao juiz 
competente, dando-se depois conta á Camara 
do succediclo. 

Aet. 189. O uumet·o e vencimentos dos em-
Pl'egados da secretaria e dos mais que forem 
necessarios para a guarda. e set·viço ua casa 
serão fixados pela Camara sob proposta da 
commissão de policio. , a. qual estn.belecerá em 

r
egulameuto os deveres e attribuições de 
odos os 1litos empregados. 

Al't . 190. O director e empreg;\dos da se-
eretaria, serão nomeados, dispen-ados do ser-
yiço e demittidos pela Camara , em virtude 
de proposta da commissão de policia. Todos 
-QS outros empregarl os suba lternos serão no-
meados e dP.spedidos pela dita commissão e 
c,lispensados pela Camara . 

Art . 191. Os títulos de nomeação de todos 
QS empl'egados da secretaria e da casa serão 
qssignaclo3 pelo presidente, lo e 2• secretarias. 

Art . 192. A distribuição do serviço pelos 
qmpregados da secretaria e subalternos per-
tencer á ao di rector dasecretaria, de nccorLlO 
qom o respectivo r egulamento. 

Art. 193. No intervallo das sessões a com-
rpissão ele policia, ou algum do seus membros, 
que flcar na Capital, se encarl'egará do go · 
'llerno e inspecção da Camara, communicanclo 
I/ara esse flm as ordens necessarias aodirector, 
-q,ue as deverá transmittir aos porteiros, 
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contínuos e mais empregados, o dando as 
demais pt•ovidencias que as cit·cumstancias 
exigirem, Nesse intervallo não S!l preen-
cherão as vagas que se derem nos em-
pregados da secretaria. 

Art. 19L O director da secretaria, sob a 
fiscalisação da mesa da Camara, servirá de 
thesoureiro das quantias que foram votadas 
na lei do orçamento para as despozas ordi-
narias e eventuaes da casa, e a somma que 
receber do Thesouro Nacional será recolhida 
em cofre seguro, de que terá uma chave o 
director e outra o funccionario da mesma se-
cretaria, encarregado da contabilidade; ou 
então a algum estabelecimento bancaria, si 
assim o julgar mais conveniente a mesa. 

Art. IIJ5. No primeiro trimes tre de cada 
anno, o director apresentará a necessat•ia 
conta do que recebeu e despendeu, e do saldo 
que existir em caixa, afim de ser examinada 
e approvada em conferencia da mesa. 

Ca.mara dos Deputados em 30 de outubro 
de 1899. 

CARLOS V AZ DE MELLO - Presidente, 
CARLOS DE NoVAES - 1• Secretario. 
HEREDIA DE SÁ - 3• Secretario, ser-

vindo de 2•. 
ANGELO NETTO - 4° Secretario, ser· 

vindo de 3•. 
EUGENIO TOURINHO. 

274~ 6 





ADDITAMENTO AO REGIMENTO INTERNO 

c Resolução de 17 de novembN de 1900 ) 

Art. I. • Na discussão e votação do pro-
jacto de Codigo C i vil serão observadas as se-
guintes disposições regimentaes: 

§ I.• Impresso e distribuído o pr.ojecto, sera 
iniciada a sua discussão na proxima sessão 
da actual legislatura. 

§ 2 .• No interregno, a Mesa fará enviar 
·exemplares do projecto ás seguintes corpo-
rações e autoridades, convidando estas a 
remetterem, no prazo de seis mezes, á Secre-
taria da Camara, as emendas e observações 
que julgarem convenientes: 

a ) Supremo Tl'ibunal Federal e juizos sec-
cionaes, que igualmente serão convidados a 
mandar atfixar editaes e publicai-os nas fo-
lhas officiaes, av isando do prazo os in teres-
sados que queiram formular emendas ou ob-
servações; 
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b) Tribunaes superiores do Districto 
Federal e dos Estados ; · 

c) Faculda.tles de Direito ; 
d) Governadores ou presidentes dos Es-

tados; 
e) Instituto da Ordem dos Advogados. Bra.-

zileiros ; 
f) Jurisconsultos que julgar conveniente 

ouvir. 
§ 3. o Iniciados os trab:llhos da sessão ordi· 

naria, o os termos do § 1 o, o presidente da 
Garoam declarará que, estando distribuído o 
projec to, fictwá sobre a mesa, atlm de receber 
as emendas, durante 10 dias, terminados os 
q~aes, o projecto com essas emendas e as 
que r .:za o § 2• , depois de impressas, será 
su'bmetlido a uma commissão de vinte e um 
representantes. 

~ 4. 0 A Commissão será nomeada pelo 
P11e5ideote· da Camara e de fórma que todos 
os Estados e o Districto Federal ttillham 
nella representação. 

§ 5. o Na sua primeira reunião a Commi.s-
são elegerá, por escrutinio secreto e maioria 
ab~o l ula de voto5, o seu presidente e um 
relator. 

~ 6. o As decisões da Com missão, que fu.nc-
ciop.arà em dius designados , serão sempre 
tomadas por maioria, absoluta de votos e 
os debates devida,mente stenographados e 
puQlicados no Diario do Congresso. 

§ 7. o A Commissão poderá ou vir no de-
curso de seus trabalhosaquem entender con-
veniente. 
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§ 8. • O parecer sobre o projecto será apre-
sentado á Camara no prazo maximo de seE-
senta dias e contemplado na ordem dos tra-
balhos quinze dias após a sua publicação, 
podenuo a mesma Camara, mediante repl'e-
sentação da Commissão, prorogar esses 
prazos pelo tempo que julgar conveniente. 

Art . 2.• Haverá um!l. só discus:ão e votação 
do projecto, ambas por títulos, podendo ainda 
set• apresent<ldas emendas, que, depois de 
encerrada a discuesão, irão á Gommis~ão dos. 
21, para sobre as mesmas elaborar parecer. 

Paragrapho unico. Neutmm Deputado,. 
mesmo o relator do parecer, pode1 á f11llar ma i& 
de uma vez Eobre cada titulo do p1 ojecto. 

Art. 3.• A redacção tlnal do Codigo Civil, 
conforme o vencido, será feita peJa Com-
missão dos 21, tnmbem competeuttJ pam 
emittir parecer sobre as emeudas que por-
ventura venham do Senado. 

Paragrapho uni co. Na discussão e rotnção· 
das mesmas emendas serão oi.J~erv"das as. 
disposições dos arts. 134 a 136 tlu Heg :mHnto. 

Art. 4.• São extensivus á discusS<i.u lld todos-
o;; codigos de leis da União as dbposições 
dos artigos anteriores . 

Sala das Commissões, 17 de novembro de · 
1900.- Carlos Vaz de Jllello, Presidente.-
Angelo Netto, Secretario.-Jose Boitewo, :;oS~
cretario, servindo de 2•. - Cast1·o Rabello, 
servindo de 3• Secretl\rio.- Gasliio ela Ct1.11lw, 
servindo de 4• Secretario. 
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