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Busca-se, assim, registrar e analisar, a partir da perspectiva daqueles que desempenharam atividades técnicas na fase de elaboração e criação da lei, o processo
em que foram gerados os textos legais e, na medida do possível, os fatores determinantes da forma final de seus termos.
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Como evoluíram as regras que regem os
trabalhos da Câmara dos Deputados desde
1826, quando foi aprovado o primeiro regimento interno? Que disposições normativas
do tempo do Império ou da Primeira República ainda subsistem no texto atual? Em que
momento político-constitucional cada norma interna foi adotada, e quais as alterações
por que passou ao longo do tempo? Esta publicação tenta responder a essas questões por
meio do resgate e da organização das normas
regimentais dos vários períodos da história
da Câmara dos Deputados.
O esforço aqui empreendido tem como propósito oferecer aos estudiosos da instituição
parlamentar brasileira uma fonte documental inédita para subsidiar pesquisas na área.
Certamente se constitui em material relevante para ampliar o foco das análises de
cientistas políticos, juristas e outros profissionais interessados que se dedicam a investigar e compreender a evolução de nossas
instituições políticas.
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Apresentação
Esta publicação constitui estudo pioneiro de legislação comparada acerca das
normas regimentais da Câmara dos Deputados ao longo de quase dois séculos. Ao
leitor, será possível visualizar, de modo sistêmico, as mudanças na redação de diversos
dispositivos regimentais correlatos, o que permite a observação da evolução gradual
de aspectos fundamentais para que a Câmara se firme como instância de representação democrática legítima e institucionalmente sólida.
Resultante de parceria assentada entre uma consultora legislativa da Câmara e
um professor de ciência política da Universidade de São Paulo (USP), o livro integra-se às importantes fontes para estudiosos de processo legislativo, história do Parlamento e da política, entre outros temas. Ao trazer à luz textos que estavam esquecidos, a
obra permite a abertura de novos olhares e argumentações sobre conceitos e normas
que se perderam no curso da história.
A forma como os autores organizaram o livro permite a verificação imediata
do período transcorrido entre as modificações dos preceitos normativos. Desse modo,
torna-se possível traçar paralelos que demarquem a inter-relação de circunstâncias
que permearam a evolução do Regimento Interno da Câmara dos Deputados até os
dias atuais, como os fatores históricos e as ligações com outras instâncias decisórias
ou, ainda, a afirmação da independência do Poder Legislativo.
Com mais esta publicação da série Memória e análise de leis, a Edições Câmara reitera seu compromisso com o resgate histórico, a produção e a circulação do
conhecimento legislativo. Reforça, também, o empenho da Casa com a ampliação dos
seus canais de interação com a sociedade, aspecto crucial a fim de contribuir para o
desenvolvimento da cidadania.
Deputado Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
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Prefácio
A história de um povo se faz pelos seus usos, hábitos, costumes, ações, discernimento e práticas que, de tão variados, ao longo do tempo, induzem à edição de
preceitos, normas, regulamentos, códigos, decretos, leis, constituições destinados a
disciplinar tanto a vida das pessoas ou de um grupamento social quanto a organização
do Estado.
Desde a Grécia Antiga, com a democracia direta, passando pelo Senado romano, pelos Estados gerais e pela Assembleia Nacional na França revolucionária, pela
Duma na Rússia, até a Câmara dos Comuns na Inglaterra e a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, para citar apenas alguns exemplos, sempre tivemos, na
maioria dos países, nos mais diversos formatos, um organismo encarregado de propor
e alterar medidas e normas destinadas a regular as relações sociais, a organização, a
vida e o funcionamento dessas sociedades.
Este brilhante trabalho, que nos oferecem o professor Paolo Ricci e a consultora
legislativa Luciana Botelho Pacheco, aborda as regras de funcionamento de uma das
instituições que a evolução do processo civilizatório demonstrou, de forma inequívoca, ser fundamental a uma sociedade desenvolvida. Estamos falando da Câmara dos
Deputados brasileira, órgão de representação popular existente no país há mais de
dois séculos, quando compôs, com o Senado, a Assembleia Geral do Império, no ano
de 1826.
O trabalho oferece ao leitor uma comparação – artigo por artigo, dispositivo
por dispositivo – de todas as normas internas que regeram e continuam a reger o funcionamento da Casa ao longo de todo esse período histórico até os dias de hoje.
Um aspecto interessante a observar é que as normas regimentais se modificam
ao longo das legislaturas, mas quase nunca rompem de forma muito radical com a
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sistemática anteriormente vigente. As mudanças operadas são mais pontuais que generalizadas e, não raras vezes, acolhem procedimentos que, antes de se incorporarem
formalmente ao texto regimental, foram se forjando na prática da Casa, seja pela insuficiência das normas até então existentes para regular todas as situações que aparecem
na vida parlamentar, seja por novas leituras e interpretações do “devido processo legislativo” que a vivência política de cada momento da vida nacional produz.
Permita-me o leitor citar um exemplo bem característico disso. O regimento
atual contém um certo instituto, bastante conhecido dos parlamentares, que, na verdade, surgiu como uma solução prática para resolver determinado problema de votação e, posteriormente, mostrou-se extremamente útil para os trabalhos legislativos
em geral, na medida em que atende o legislador na sua vontade de fazer a melhor lei,
de produzir o melhor texto, de fazer a melhor política. Refiro-me à hoje denominada
“emenda aglutinativa”.
Até a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988, o Regimento da Câmara dos Deputados só conhecia quatro tipos de emenda: aditiva, supressiva, modificativa e substitutiva. Para serem admitidas à votação, elas precisavam ser apresentadas pelos parlamentares antes de ser iniciado o processo de votação da matéria principal. No
processo de elaboração da nova Constituição, o procedimento inicialmente previsto
era semelhante. Mas o que ocorreu de diferente? Ao chegar o momento de se votarem,
no Plenário, matérias mais polêmicas, percebeu-se que nem o texto da proposição
principal nem o que resultava das modificações propostas pelas emendas apresentadas
contemplavam um resultado normativo que pudesse contar com o apoio da maioria
para obter aprovação. Estabelecido o impasse, o que se fez, então? Habilmente, a negociação política permitiu o surgimento da chamada “fusão” de emendas. Com base
em acordos realizados pelas lideranças sobre o conteúdo do que tinha condição de ser
aprovado, passou-se a elaborar, já durante o processo de votação no Plenário, textos
alternativos resultantes da fusão entre uma ou mais emendas que haviam sido apresentadas e a matéria principal em apreciação. Essa “fusão”, em seguida, era submetida a
votos e, aprovada, passava a fazer parte daquele conjunto de dispositivos que, ao final,
integrariam a redação final da nova Constituição a ser promulgada.
O novo procedimento de votação nascido dessas circunstâncias revelou-se
tão útil ao processo constituinte e à ação de legislar que, encerrados os trabalhos da
Assembleia Constituinte, a Câmara dos Deputados, ao elaborar o seu novo regimento
interno para adaptá-lo à Constituição em vigor, acolheu a possibilidade da apresentação de emendas de “fusão” no momento da votação das proposições, apenas alterando
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sua denominação para “emenda aglutinativa”. O fato é que, hoje, raramente uma proposição vem a ser apreciada no Plenário da Câmara dos Deputados sem a apresentação e aprovação de emendas aglutinativas.
Outro exemplo que merece ser mencionado diz respeito não a uma alteração
regimental formal como a citada anteriormente, mas a uma mudança tácita decorrente
de nova interpretação dada à norma escrita. Foi o que ocorreu com a aplicação mais
liberal e democrática que se passou a dar às candidaturas ao cargo de presidente da
Câmara pouco tempo após a entrada em vigor do atual Regimento, em 1993.
A composição da Mesa Diretora, como se sabe, deve refletir, tanto quanto possível, a composição partidária da Casa como um todo. Para dar cumprimento a esse
preceito constitucional, a fórmula adotada pelo Regimento Interno prevê uma distribuição prévia das vagas do colegiado entre os diversos partidos e blocos parlamentares
com assento na Câmara. Todavia, no que respeita especificamente ao cargo de presidente, passou-se a considerar, por sua importância e singularidade frente aos demais
cargos em disputa, que ele não precisava se sujeitar rigidamente à fórmula regimental
em questão, podendo superá-la quando fosse vontade da maioria da Casa, conforme
a quantidade de votos obtidos, independentemente da vinculação partidária de cada
candidato.
Os exemplos aqui trazidos indicam que as normas, procedimentos, conceitos e soluções aplicáveis ao disciplinamento interno dos trabalhos da Câmara dos
Deputados não são estanques. Muito pelo contrário, têm se moldado ao longo da história ao sabor de uma série de variáveis institucionais e políticas. Tais variáveis certamente estarão no centro das atenções dos estudiosos da instituição parlamentar brasileira que eventualmente venham a se inspirar nos dados apresentados neste livro para
produzir futuras pesquisas na área.
Finalizo lembrando que, durante o longo período em que estive à frente da
Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, ouvi inúmeras vezes a definição de que o Regimento Interno é, antes de qualquer outra coisa, direito de minoria. Ou seja: no contencioso de uma dada situação, o cumprimento de suas normas é a única garantia de que
dispõem as minorias, as pequenas bancadas, de que pelo menos poderão expressar sua
posição e participar efetivamente do processo de deliberação das matérias sem serem
simplesmente massacradas pela vontade da maioria. Essa é uma verdade que não se
pode negar. Mesmo se 99% dos parlamentares concordarem em dispensar a aplicação
de determinada regra num caso concreto – para dar mais celeridade a um processo,
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por exemplo –, se apenas um deles se manifestar contrariamente a essa dispensa, o
acordo não surtirá efeitos e a regra será, afinal, aplicada.
O Regimento Interno talvez seja ainda um pouco mais do que isso. É o instrumento garantidor do próprio exercício da representatividade política, a disciplinar os
trabalhos legislativos respeitando as diferenças, as ideias, a manifestação da minoria e
a vontade final da maioria para aprovar, rejeitar ou adiar a apreciação de temas importantes para o povo brasileiro.
Mozart Vianna de Paiva1

1
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Nota dos autores
Entre os cientistas sociais há certo consenso em reconhecer as normas que regem os trabalhos parlamentares como condicionantes do comportamento dos sujeitos
políticos. Grande parte das análises em torno do funcionamento do presidencialismo
de coalizão brasileiro, por exemplo, baseia-se na valorização de alguns mecanismos
regimentais que conferem ratio e organicidade às relações Executivo-Legislativo.
Apesar do reconhecimento de sua relevância, entretanto, pouco se sabe, de fato,
sobre a origem das normas internas das casas legislativas, em que momento da história
foram forjadas ou como têm evoluído ao longo do tempo. Na verdade, o conhecido
jargão segundo o qual “normas importam” e explicam o comportamento dos parlamentares tem sido explorado, até agora, de forma limitada, ficando as análises nessa
área quase sempre restritas à experiência normativa atual, pós 1988, ou, no máximo,
estendendo-se à do regime democrático de 1946 para fins de comparação.
A ideia do presente livro nasceu dessa constatação. Seu propósito inicial era
relativamente simples: identificar outros elementos normativos relevantes por meio
da recuperação e seleção de textos de regimentos mais antigos, que regularam os trabalhos legislativos durante os demais períodos da história constitucional e política
do país. Os autores restringiram a pesquisa realizada, nesta investigação inaugural, às
normas adotadas pela Câmara dos Deputados, cuja primeira tentativa de codificação
das regras internas de funcionamento remonta à época de sua instituição como câmara integrante da Assembleia Geral do Império, em 1826. Data desse ano o primeiro
regimento aprovado pela Casa, ainda em caráter provisório, o qual acabaria regendo seus trabalhos até a edição de um texto com maior ânimo de permanência, em
1831. Depois dele, novos regimentos foram se sucedendo e se modificando, ora apenas
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formalmente, com republicações periódicas que pouco ou nada traziam de alteração
em relação aos textos anteriores, ora substantivamente, com mudanças gerais ou apenas em pontos nevrálgicos que repercutiam de forma importante sobre a dinâmica dos
trabalhos legislativos.
Embora, como afirmado, o propósito inicial não fosse pretensioso, os autores
apostaram num formato mais refinado de apresentação dos dados encontrados. No
lugar de apenas reproduzir os textos “corridos” dos regimentos, organizaram e aproximaram as normas de acordo com o tema ou assunto tratado. A intenção foi oferecer ao
leitor a possibilidade de observar a evolução de cada uma delas, de verificar quais foram
sendo mantidas ou alteradas ao longo do período analisado e, assim, proporcionar-lhe uma comparação “dispositivo a dispositivo”. O livro, assim, apresenta-se como
uma proposta de síntese das fontes primárias identificadas, destinando-se a fomentar
o trabalho de estudiosos interessados em investigar e compreender como certos dispositivos regimentais foram originalmente aprovados e evoluíram, ou simplesmente
deixaram de fazer parte dos textos com o passar do tempo.
É preciso esclarecer que o livro não contempla exaustivamente todos os regimentos que a Câmara dos Deputados chegou a aprovar em sua história, embora a
maior parte deles esteja ali. Optou-se por fazer uma seleção dos textos que pareceram
mais representativos das mudanças procedimentais operadas no decorrer das diversas
legislaturas e dos momentos político-constitucionais por que passou o país. Além do
primeiro regimento, aprovado em 1826, e do atual, editado em 1989, constam na obra
outros onze textos regimentais nos quais foram identificadas inovações mais relevantes (em relação ao texto que vigorava no período imediatamente anterior).
Algumas alterações isoladas consideradas importantes pelos autores também
foram mencionadas, mas em notas específicas. Para dar um exemplo: o livro retrata
as normas do primeiro regimento do período republicano, publicado em 1891 e, na
sequência, as do aprovado em 1904. Entre um e outro, porém, houve uma mudança
pontual, em 1899, que teve impacto significativo para o regime republicano brasileiro,
a chamada “reforma Campos Sales”. Ao alterar as normas de verificação dos poderes
dos deputados, a mudança acabou gerando efeitos políticos externos à Casa e hoje é
reconhecida por pesquisadores como um dos elementos essenciais do início da “política dos governadores”. Outras alterações pontuais relevantes identificadas pelos autores
estão relacionadas em notas específicas dispostas ao longo do texto.
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A obra está organizada em duas partes. Na primeira, encontram-se como
normas-referência, em sua ordem numérica, os dispositivos do regimento atualmente
em vigor, aprovado em 1989, com todas as modificações promovidas até dezembro de
2016. As normas dos regimentos anteriores estão alocadas junto às do texto atual conforme a similaridade ou conexão de conteúdo identificada pelos autores. Os dispositivos
são apresentados em forma variável, ora abrangendo todo o conteúdo de um artigo, ora
se circunscrevendo a algumas partes com sentido mais autônomo, como um parágrafo
ou mesmo um inciso ou uma alínea. Por vezes, algumas normas aparecem replicadas em
dois ou mais lugares do livro, em seu texto integral ou por partes: isso também se explica
pela forma variável como se foi tratando cada tema de um para outro regimento – o
que fez, por exemplo, com que normas formuladas de modo mais conciso num deles
reaparecessem desdobradas em mais dispositivos em outro, ou, ao contrário, normas
originalmente mais detalhadas acabassem condensadas em dispositivos mais curtos em
textos posteriores. Observa-se, por fim, que a evolução normativa não foi sempre linear,
mas marcada, muitas vezes, por recuos, percalços e mesmo mudanças abruptas de rumo.
Houve normas que surgiram num texto e desapareceram logo no subsequente, e outras
que “pularam” um regimento, ressurgindo dois ou três à frente.
A publicação reúne, na segunda parte, disposições de regimentos anteriores
que não têm mais nenhum vestígio no que hoje está em vigor. Foram agrupadas conforme o assunto tratado.
Os autores
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Resoluções da Câmara dos Deputados e
regimentos consultados
Estão listados, a seguir, todos os regimentos e resoluções da Câmara dos
Deputados consultados pelos autores, por período histórico. Os textos que
aparecem em negrito são os que foram contemplados na íntegra na presente
publicação.

Império (1822-1889)
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1826
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1832
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1857
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1871

Primeira República (1891-1930)
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1891
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1899
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1901
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1904
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1915
• Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1928
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Segunda República (1930-1937)
• Regimento da Câmara dos Deputados de 1934

República de 1946 (1946-1964)
• Regimento da Câmara dos Deputados de 1947
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 21, de 1948 [Da licença dos Deputados]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 23, de 1948 [Sobre publicação de documentos não oficiais nos Diários]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 23, de 1949 [Do orçamento]
• Regimento da Câmara dos Deputados de 1949
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 1950 [Competências da Comissão
de Finanças]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 19, de 1950 [Hora dos trabalhos, ordem
do Dia]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 21, de 1950 [Sobre prazos regimentais
sem parecer da Comissão]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 24, de 1950 [Sobre leitura e publicação de
emendas do Senado a projetos]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 25, de 1951 [Sobre pedido de destaque
de proposição principal; sobre substitutivos do Senado a projetos de iniciativa da
Câmara]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 11, de 1951 [Dispõe sobre competência e
prerrogativas dos Líderes de Partidos]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 12, de 1951 [Sobre perda de mandato do
Deputado]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 24, de 1951 [Dispõe sobre subsídios]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 29, de 1951 [Dispõe sobre licenças]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 28, de 1951 [Dispõe sobre a preferência
para a discussão e votação]
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• Resolução da Câmara dos Deputados nº 32, de 1951 [Dispõe sobre sessões
preparatórias]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 38, de 1951 [Dispõe sobre tramitação e
arquivamento de proposições, sessões da CD e Comissões]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 46, de 1951 [Dispõe sobre deliberação de
matéria dada como inconstitucional]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 75, de 1951[Dispõe sobre emenda à
Constituição]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 96, de 1952 [Dispõe sobre um livro de
protocolo destinado ao registro de proposições]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 165, de 1952 [Revoga dispositivo relativo
a necessidade de deliberação de Plenário para inserção nos Anais de documentos]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 183, de 1952 [Dispõe sobre subemendas
à Constituição]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 210, de 1952 [Dispõe sobre a publicação
de informações e documentos]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 295, de 1953 [Dispõe sobre deliberações
a escrutínio secreto]
• Regimento da Câmara dos Deputados de 1955 [Resolução nº 582, de 1955]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 19, de 1955 [Dispõe sobre a Comissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 26, de 1955 [Modifica em várias partes o
regimento de 1955]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 71, de 1956 [Dispõe sobre a incompatibilidade do exercício de qualquer função eletiva da União, dos Estados e dos
Municípios com o de mandato de Deputado]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 78, de 1956 [Dispõe expediente e prorrogação da sessão]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 79, de 1956 [Dispõe sobre projetos da
Câmara emendados pelo Senado]
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• Resolução da Câmara dos Deputados nº 115, de 1957 [Denomina a Comissão de
Diplomacia]
• Regimento da Câmara dos Deputados de 1962 [Resolução nº 71, de 1962]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 18, de 1963 [Fixa o número de membros
das Comissões]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 41, de 1963 [Dispõe sobre a concessão
de pensões especiais]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 42, de 1963 [Sobre quórum para declarar
aberta a sessão]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 45, de 1963 [Sobre o policiamento do
edifício da Câmara, porte de armas, assistir das galerias às sessões]

Regime militar (1964-1986)
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 50, de 1964 [Adapta o Regimento às disposições do Ato Institucional de 9 de abril de 1964]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 60, de 1964 [Modifica a Resolução nº 50,
de 1964]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 81, de 1964 [Estabelece normas especiais
para tramitação de emendas constitucionais e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 139, de 1965 [Estabelece normas relativas
à tramitação dos projetos de códigos e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 158, de 1965 [Dispõe sobre Vice-Líderes
e uso da palavra]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 46, de 1967 [Dispõe sobre a convocação
de suplente]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 91, de 1970 [Estabelece normas relativas
à tramitação legislativa dos projetos de código e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 92, de 1970 [Alterna denominação
Comissão]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 11, de 1971 [Dispõe sobre a concessão de
licença para tratamento da saúde e dá outras providências]
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• Regimento da Câmara dos Deputados de 1972 [Resolução nº 30, de 1972]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 37, de 1973 [Cria Comissões Especiais]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 5, de 1975 [Revoga artigo]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 11, de 1975 [Dispõe sobre as atribuições
do Presidente]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 13, de 1975 [Dispõe sobre a tramitação
de projetos de Códigos]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 51, de 1977 [Dispõe sobre os Lideres, sobre as comissões permanentes, duração sessão, oradores, uso da palavra votação
nominal, audiências, projetos de Códigos, comparecimento de Ministros]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 58, de 1977 [Dispõe sobre competência
de Comissão da Agricultura]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 1979 [Altera art. 43 do Regimento]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 37, de 1979 [Dispõe sobre homenagens]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 42, de 1979 [Dispõe sobre a reunião das
Comissões na primeira sessão legislativa]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 54, de 1979 [Sobre votação nominal
quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionar]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 2, de 1981 [Estabelece formalidades para
a posse dos Suplentes durante o recesso do Congresso Nacional]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 4, de 1981 [Estabelece regras para a indicação de Vice-Líderes]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 13, de 1981 [Dispõe sobre as prerrogativas dos Líderes]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 15, de 1981 [Cria a Comissão de Defesa
do Consumidor]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 3, de 1982 [Dispõe sobre as Subcomissões]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 15, de 1983 [Cria a Comissão do Índio]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 16, de 1983 [Cria a Comissão de Esporte
e Turismo]
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• Resolução da Câmara dos Deputados nº 17, de 1983 [Estabelece regras para a
indicação de Vice-Líderes]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 33, de 1983 [Dispõe sobre o número de
Deputados das Comissões Permanentes]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 4, de 1985 [Cria a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e determina outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 30, de 1985 [Cria a Comissão de
Previdência e Assistência Social, e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 55, de 1985 [Dispõe sobre a Comissão
Permanente de Comunicação e Informática]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 34, de 1986 [Dispõe sobre a Comissão de
Fiscalização e Controle]

Regime Democrático (1988-presente)
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 5, de 1989 [Dispõe sobre as Comissões
Permanentes]
• Regimento da Câmara dos Deputados de 1989 [Resolução nº 17, de 1989]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 1991 [Sobre indicação de ViceLíderes e participação dos deputados como membros titulares]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 3, de 1991 [Dá nova disciplina às sessões da Câmara dos Deputados]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº10, de 1991 [Altera dispositivos do
Regimento Interno]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 22, de 1992 [Sobre instauração de processos contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de
Estados]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 24, de 1992 [Atribuição de Comissão]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 25, de 1993 [Atribuição da Comissão
de Viação e Transporte]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 37, de 1993 [Sobre composição membros das Comissões]
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• Resolução da Câmara dos Deputados nº 38, de 1993 [Sobre indicação de
Vice-Líderes]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 57, de 1994 [Revoga dispositivos]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 58, de 1994 [Sobre a tramitação de
projetos submetidos à deliberação conclusiva das comissões e prazo de exame nas
comissões]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 78, de 1995 [Sobre indicação de
Vice-Líderes]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 77, de 1995 [Competências Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 80, de 1995 [Cria a Comissão de
Direitos Humanos, e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 1995 [Dispõe sobre o Grande
Expediente, a Ordem do dia e o Pequeno Expediente]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 5, 1996 [Votação por destaque]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 8, de 1996 [Dispõe sobre as sessões
solenes da Câmara dos Deputados e determina outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 15, de 1996 [Sobre competências das
Comissões]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 33, de 1999 [Dispõe sobre projeto de
Código]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 11, de 2000 [Dispõe sobre a sessão
inicial]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 16, de 2000 [Dispõe sobre o exercício
do mandato]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 19, de 2001 [Cria a Ouvidoria
Parlamentar e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 21, de 2001 [Cria a Comissão
Permanente de Legislação Participativa]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 25, de 2001 [Institui o Código de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados]
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• Resolução da Câmara dos Deputados nº 27, de 2002 [Cria a Comissão
Permanente de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 28, de 2002 [Dispõe sobre as atribuições dos Suplentes de Secretário]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 29, de 2002 [Muda nome de comissão]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 4, de 2003 [Cria a Comissão Permanente
de Turismo e Desporto]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 15, de 2003 [Direito à licença-gestante
e à licença-paternidade]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 20, de 2004 [Dispõe sobre as Comissões
Permanentes e relativas competências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 23, de 2004 [Uso da palavra durante o
Grande Expediente]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 22, de 2004 [Sobre apresentação de
proposições]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 30, de 2005 [Participação de Deputado
em Comissão Permanente]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 34, de 2005 [Critério para o cálculo das
vagas dos Partidos e Blocos parlamentares na Mesa e nas Comissões]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 45, de 2006 [Estabelece a obrigatoriedade de votação pelo sistema eletrônico para escolha dos membros da Mesa
Diretora e demais eleições]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 10, de 2009 [Cria a Procuradoria
Especial da Mulher]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 2011 [Dispõe sobre a ViceLíderes, Liderança do Governo e Liderança da Minoria]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 2, de 2011 [Estabelece normas sobre a aplicação de sanção disciplinar, dispõe sobre o Código de Ética e Decoro
Parlamentar]
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• Resolução da Câmara dos Deputados nº 19, de 2012 [Dispõe sobre as sessões
preparatórias]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 21, de 2013 [Desmembra as competências da atual Comissão de Educação e Cultura]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 23, de 2013 [Altera a denominação da
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 25, 2013 [Dispõe sobre a institucionalização da Corregedoria Parlamentar, e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 26, de 2013 [Cria o Centro de Estudos
e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 31, de 2013 [Dispor sobre a Secretaria
da Mulher, a Procuradoria da Mulher e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 45, de 2013 [Altera o § 1º do art. 66 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 47, de 2013 [Sobre o Código de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e deliberações sobre decretação
de perda de mandato]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 50, de 2013 [Limita o número de convidados indicados pelos Partidos e fixa prazo para divulgação da relação de convidados indicados para a Comissão Geral]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 54, de 2014 [Desmembra as competências da atual Comissão de Turismo e Desporto]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 2015 [Altera o § 2° do art. 25 e
o § 2° do art. 26 e acrescenta o inciso XXIII ao art. 32, todos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 1989, para fixar em
treze centésimos o número máximo de Deputados por Comissão Permanente, estabelecer novas exceções à não cumulatividade de vagas nas Comissões Permanentes
e criar a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 2, de 2015 [Altera o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 21 de setembro de
1989, para dispor sobre a organização da Ordem do Dia com base na agenda mensal]
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• Resolução da Câmara dos Deputados nº 3, de 2015 [Altera o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 21 de setembro de
1989, para criar a Secretaria de Relações Internacionais]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 4, de 2015 [Altera o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução n° 17, de 21 de setembro de
1989, para dispor sobre a Secretaria de Comunicação Social]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 7, de 2015 [Altera o art. 280 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de
21 de setembro de 1989, para dispor sobre as sessões deliberativas e de debates]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 12, de 2015 [Altera o inciso VI do art. 32
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17,
de 21 de setembro de 1989]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 14, de 2016 [Determina o recálculo da
proporcionalidade partidária na Câmara dos Deputados na 55ª Legislatura, após as
migrações partidárias ocorridas no período autorizado pela Emenda Constitucional
nº 91, de 18 de fevereiro de 2016; acrescenta dispositivo ao Regimento Interno da
Câmara dos Deputados para disciplinar a votação dos suplentes no âmbito das
Comissões da Câmara dos Deputados; e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 15, de 2016 [Cria a Comissão de Defesa
dos Direitos da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados; e dá outras providências]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 17, de 2016 [Altera os arts. 11 e 11-A
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17,
de 21 de setembro de 1989]
• Resolução da Câmara dos Deputados nº 20, de 2016 [Acrescenta Capítulo II-B
ao Título II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela
Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989, para acrescentar a Secretaria da
Juventude aos órgãos da Câmara dos Deputados, e dá outras providências]
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Art. 1º

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA SEDE
Art. 1º A Câmara dos Deputados, com sede na Capital Federal, funciona
no Palácio do Congresso Nacional.
Parágrafo único. Havendo motivo relevante, ou de força maior, a Câmara poderá, por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional.
1972

Art. 1º A Câmara dos Deputados, com sede na Capital da República, funciona no Palácio do Congresso Nacional.
Parágrafo único. Em caso de guerra, comoção intestina, calamidade pública ou ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na Capital da República, a Câmara poderá reunir-se, eventualmente, em ponto diverso do território do País, ou em outro
edifício, por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados.
1962

Art. 2º A Câmara dos Deputados, com sede na Capital da República, funciona no Palácio do Congresso Nacional, recinto normal dos seus trabalhos.
Parágrafo único. Em caso de guerra, comoção intestina, calamidade pública ou ocorrência
que impossibilite o seu funcionamento na Capital da República, ou no recinto normal dos
seus trabalhos, a Câmara poderá reunir-se, eventualmente, em ponto diverso do território
do País, ou em outro edifício, por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta
dos Deputados.
1955

Art. 1º A Câmara dos Deputados com sede na Capital da República, funciona no Palácio Tiradentes, recinto normal dos seus trabalhos.
Parágrafo único. Em caso de guerra, comoção intestina, calamidade pública, ou ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na Capital da República, ou no recinto
normal dos seus trabalhos, a Câmara poderá reunir-se eventualmente, em ponto diverso do território do País, ou em outro edifício, por deliberação da Mesa, ad referendum
da maioria absoluta dos Deputados.
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1949

Art. 1º A Câmara dos Deputados tem por sede o Palácio Tiradentes, na Capital da
República.
Parágrafo único. Em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública, ou
de ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no Palácio Tiradentes, a Câmara
poderá reunir-se eventualmente em qualquer outro local por determinação da Mesa ad
referendum da maioria absoluta dos Deputados.
1947

Art. 1º A Câmara dos Deputados, ramo do Congresso Nacional, tem por sede o Palácio
Tiradentes.
1928

Art. 2º Installado o Congresso Nacional, a Camara dos Deputados funccionará no edifício destinado ás suas sessões, separadamente do Senado. (Const., art. 18.)
1904

Art. 2º Installado o Congresso Nacional na época determinada pela Constituição
(art. 17), a Camara dos Deputados funccionará no edifício destinado às suas sessões,
(...).

CAPÍTULO II
DAS SESSÕES LEGISLATIVAS
Art. 2º A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas:
I – ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de
dezembro; (Vide Emenda Constitucional nº 50, de 2006.)
II – extraordinárias, quando, com este caráter, for convocado o Congresso
Nacional.
§ 1º As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso I serão
transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
1928

Art. 1º O Congresso Nacional, do qual a Camara dos Deputados constitue um dos
ramos, reunir-se-á, na Capital Federal, independentemente de convocação, a 3 de maio
de cada anno, si a lei não designar outro dia, e funccionará quatro mezes, da data da
abertura, podendo ser prorogado, adiado, ou convocado, extraordinariamente. (Const.,
art. 17)
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Art. 2º

§ 1º O adiamento, ou prorogação, das sessões legislativas só terá logar por deliberações
successivas dos dois ramos do Congresso Nacional. (Const., art. 17, § 1º)
§ 2º A Camara dos Deputados só poderá reunir-se e funccionar em sessão legislativa
extraordinaria quando o Congresso Nacional for convocado extraordinariamente pelo
Presidente da Republica, na fórma do art. 48, nº 10, da Constituição da Republica.
1904

Art. 2º (...) a Camara dos Deputados funccionará (...) annualmente, durante quatro
mezes sucessivos, contados da data daquella installação, podendo, todavia, ser adiados
ou prorogados os seus trabalhos.
§ 1º O adiamento ou prorogação das sessões da Camara terá logar por deliberações
successivas dos dous ramos do Congresso Nacional, tomadas nos termos da ultima
parte do art. 1º.
§ 2º Fóra desses casos, a Camara só poderá reunir-se e funccionar quando pelo Presidente da Republica, na fórma do art. 48, nº 10, da Constituição, for convocado extraordinariamente o Congresso Nacional.

§ 2º A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias.
§ 3º A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 30 de junho
enquanto não for aprovada a lei de diretrizes orçamentárias pelo Congresso Nacional.
§ 4º Quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional,
a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre a matéria objeto da
convocação.
1972

Art. 279. Quando convocada extraordinariamente, nos termos do § 1º do art. 29 da
Constituição, a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre a matéria objeto da
convocação.
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CAPÍTULO III
DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS
Seção I
Da Posse dos Deputados
Art. 3º O candidato diplomado Deputado Federal deverá apresentar à Mesa,
pessoalmente ou por intermédio do seu Partido, até o dia 31 de janeiro do
ano de instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda
partidária e unidade da Federação de que proceda a representação.
§ 1º O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do Presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de dois elementos: um prenome
e o nome; dois nomes; ou dois prenomes.
§ 2º Caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos Deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse.
§ 3º A relação será feita por Estado, Distrito Federal e Territórios, de norte
a sul, na ordem geográfica das capitais e, em cada unidade federativa,
na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias.
1972

Art. 2º (...)
§ 2º Aberta a sessão, o Presidente [após convidar quatro Deputados para servirem de
Secretários], procederá ao recolhimento dos diplomas e suspenderá a sessão, pelo tempo necessário à organização da relação dos Deputados diplomados, que será feita por
Estados e Territórios, de norte a sul, na ordem geográfica das suas capitais e, em cada
unidade federativa, na sucessão alfabética dos seus nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias. O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo
do Presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de dois elementos: o nome e um
prenome; dois nomes; ou dois prenomes.
1955

Art. 2º (...)
§ 2º Aberta a sessão, o Presidente (...) [após convidar quatro Deputados para servirem
como Secretários] procederá ao reconhecimento dos diplomas e levantará a sessão.
§ 3º O Presidente fará organizar e publicar no Diário do Congresso Nacional, no dia
seguinte, a relação dos Deputados diplomados, feita por Estados, Territórios e Distrito
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Federal, de norte para sul, na ordem geográfica das suas capitais, e, em cada unidade
federativa, em sucessão alfabética, os seus nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias. O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do Presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de dois elementos: o nome e um prenome;
dois nomes; ou dois prenomes.
§ 4º O Presidente fará organizar, também, a relação, por Estados e Partidos, dos Suplentes diplomados, também, a relação, por Estados e Partidos, dos Suplentes diplomados.
1949

Art. 2º (...)
§ 2º Aberta a sessão, o Presidente (...) [após convidar quatro Deputados para servirem
como Secretários] procederá ao recebimento de diplomas, findo o que será levantada
a sessão.
§ 3º O Presidente fará organizar e publicar no Diário do Congresso Nacional, no dia
seguinte, a relação dos Deputados diplomados. Essa relação, que será feita por Estados,
Territórios e Distrito Federal, de norte para sul, na ordem geográfica das respectivas
capitais, obedecerá, em cada unidade federativa, à sucessão alfabética dos nomes parlamentares, ao lado dos quais serão apostas as respectivas legendas partidárias. O nome
parlamentar compor-se-á apenas de dois elementos: o nome e um prenome; dois nomes; ou dois prenomes.
§ 4º Com os elementos de que dispuser, o Presidente fará acompanhar a relação dos
Deputados de uma outra, organizada por Estados e Partidos, referente aos Suplentes
diplomados.
1947

Art. 2º (...)
§ 1º Na primeira sessão da legislatura, (...) O Presidente convidará os presentes a entregarem seus diplomas, e, recebidos êstes, encerrará a sessão.
§ 2º O Presidente fará organizar e publicar no Diário do Congresso Nacional, do dia
seguinte, a relação dos candidatos diplomados, por Estados, Territórios e o Distrito
Federal, do norte para o sul e por Partidos.
§ 3º Com os elementos de que dispuser, o Presidente fará acompanhar aquela relação de
pauta dos Suplentes de Deputados, igualmente diplomados.
1934

Art. 2º Declarada aberta a sessão, serão os diplomados presentes convidados a entregar
seus diplomas.
Art. 3º Terminada a entrega dos diplomas, o Presidente dará por finda a primeira sessão, e, auxiliado pelo Secretario da Presidencia da Camara e outros funccionarios da
Secretaria que julgar necessarios, organizará uma lista dos portadores de diplomas e
uma outra dos Supplentes dos diplomados.
Art. 4º As listas acima referidas deverão ficar organizadas dentro do prazo de 24 horas
e serão lidas em sessão para conhecimento dos interessados e immediata publicação no
órgão official da Camara.
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1928

Art. 11. Os Deputados serão tratados por seu nome, completo, ou abreviado, sem antecipação de titulas scientificos, ou de quaesquer outros de que sejam portadores.
§ 1º O nome completo, só será exigido nas actas concernentes ao reconhecimento, ou á
perda de mandato legislativo.
§ 2º O nome abreviado será o que o Deputado adoptar, cabendo á Mesa resolver os
conflictos que se levantarem a respeito.
Art. 21. Organizada a Mesa provisória da Camara [na primeira sessão preparatória],
cada um dos candidatos entregará o seu diploma ao Presidente.
§ 1º Por diploma entender-se-á o titulo ou documento que como tal fór definido pela lei
vigente ao tempo da eleição.
§ 2º Um dos Secretarios fará a relação nominal, dos diplomados, por Estados, do norte
para o sul, e por districtos eleitoraes, em sequencia ordinal.
1904

Art. 16. Organizada a Mesa, na fórma do artigo antecedente, cada um dos Deputados
entregará ao Presidente o seu diploma e um dos Secretarios fará a relação nominal dos
apresentados.
Paragrapho unico. Entender-se-ha por diploma o titulo ou documento que como tal fôr
definido pela lei eleitoral vigente ao tempo em que se procedeu á eleição para a nova
legislatura.2
1891

Art. 2º Formada dest’arte a Mesa, cada um dos Deputados deporá nas mãos do Presidente o seu diploma e um dos Secretarios fará a relação nominal dos apresentados.
Paragrapho unico. Entender-se-há por diploma o titulo ou documento que for como tal
definido por lei ou regulamento eleitoral.
1870

Art. 3º Formada assim a Mesa, cada um dos Deputados entregará ao Presidente o seu
diploma, e um dos Secretarios fará a relação nominal dos apresentados.
1831

Art. 3º Formada assim a Mesa, cada hum dos Deputados levará á ella o seu diploma, e
hum dos Secretarios fará relação nominal dos apresentados.
1826

3. Formada a Meza, cada hum dos Deputados levará á ella o seu diploma; e hum dos
Secretarios fara a relação nominal dos aprezentantes.

2

34
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Art. 4º No dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados Deputados Federais reunir-se-ão em sessão preparatória, na sede da Câmara dos Deputados.3
1972

Art. 2º Às dez horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados Deputados Federais reunir-se-ão em sessão preparatória, na sede
da Câmara.
1955

Art. 2º Às 14 horas e 30 minutos do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada
legislatura, os candidatos diplomados Deputados Federais reunir-se-ão em sessão
preparatória, na sede da Câmara.
1949

Art. 2º No primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados Deputados
Federais reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Câmara, às 14 horas do dia
10 de março.
1947

Art. 2º Os candidatos diplomados Deputados Federais reunir-se-ão, às 14 horas, na
Câmara dos Deputados, em sessões preparatórias, no dia 10 de março.
1934

Art. 1º Os diplomados á Camara dos Deputados se reunirão cinco dias antes da data
da inauguração da sessão solenne, ás 14 horas, no respectivo edifício, a fim de, sob a
direcção do Presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, realizarem sessões
preparatorias.
Art. 2º Declarada aberta a sessão, serão os diplomados presentes, convidados a entregar os seus diplomas.
1928

Art. 19. No primeiro anno de cada legislatura, a 15 de abril, reunidos os candidatos
diplomados á Deputação Federal, na sala das sessões da Câmara, ás 13 horas e ½ em
ponto (...)
1904

Art. 14. No primeiro anno de cada legislatura, 15 dias antes do designado no art. 17 da
Constituição para a abertura do Congresso Nacional, reunidos os Deputados eleitos na
sala das sessões da Câmara, ao meio dia, (...)

3

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012. Redação original: “Art. 4º Às quinze
horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados Deputados
Federais reunir-se-ão em sessão preparatória, na sede da Câmara.”
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1891

Art. 1º No primeiro anno da legislatura reunir-se-hão os Deputados eleitos na sala
destinada aos trabalhos da Camara, quinze dias antes do destinado para a abertura do
Congresso Nacional (...)
1870

Art. 1º No primeiro anno da legislatura comparecerão os Deputados no salão da respectiva Camara, dezoito dias antes do destinado para a abertura da Assembléa Geral.
1831

Art. 1º Oito dias antes do destinado para abertura da Assembleia Geral Legislativa,
ainda que Dia Santo, ou Domingo seja, concorrerão os Deputados ao salão da Camara
delles pelas dez horas da manhã.
1826

1. Oito dias antes do destinado para abertura da Assembleia Geral Legislativa, ainda
que Dia Santo, ou Domingo seja, concorrerão os Deputados ao salão da Camara delles
pelas dez horas da manhã.

§ 1º Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente, se reeleito
Deputado, e, na sua falta, o Deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas.
1972

Art. 2º (...)
§ 1º Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente, se reeleito Deputado, e, na sua
falta, sucessivamente, dentre os Deputados presentes, o que haja exercido mais recentemente, e em caráter efetivo, a Presidência, a Vice-Presidência ou a Secretaria. Na falta de
todos estes, a Presidência será ocupada pelo Deputado mais idoso, com maior número de
legislaturas.
1955

Art. 2º (...)
§ 1º Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente da Câmara, se reeleito
Deputado, e, na falta dêste, sucessivamente, dentre os Deputados presentes, o que haja
exercido mais recentemente, e em caráter efetivo, a Presidência, Vice-Presidência ou a
Secretaria. Na falta de todos êstes, a Presidência será ocupada pelo Deputado mais idoso.
1949

Art. 2º (...)
§ 1º Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente da Câmara, se reeleito
Deputado, e, na falta dêste, sucessivamente, dentre os Deputados presentes, o que
haja exercido mais recentemente, e em caráter efetivo, a Presidência, a 1ª Vice-Presidência, a 2ª Vice-Presidência e a 1ª Secretaria. Na falta de todos êstes, a Presidência
será ocupada pelo Deputado mais idoso.

36

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 4º

1947

Art. 2º (...)
§ 1º Na primeira sessão da legislatura, assumirá a direção dos trabalhos o Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, auxiliado por funcionários da Secretaria da Câmara
dos Deputados.
(...)
§ 4º Na segunda sessão, no dia 11 de março, ainda sob a mesma Presidencia, presente
a maioria absoluta dos Deputados depois de examinar e decidir qualquer reclamação
referente às relações publicadas, passará o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral a
Presidência ao Deputado mais idoso.
1934

Art. 1º Os diplomados á Camara dos Deputados se reunirão (...) sob a direcção do Presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, (...).
1928

Art. 19. (...), reunidos os candidatos diplomados á Deputação Federal, (...) occupará a
Presidencia o Deputado que foi eleito e serviu como Presidente na ultima sessão legislativa si houver sido diplomado para a nova legislatura.
§ 1º Na falta de candidato que tenha sido Presidente na ultima sessão legislativa, caberá
a Presidencia ao candidato diplomado que foi, então, 1º Vice-Presidente, e na falta deste, ao que tiver sido 2º Vice-Presidente.
§ 2º Na falta de candidatos diplomados que tenham sido Presidente, 1º ou 2º Vice-Presidentes, ao fim da ultima sessão legislativa, caberá a Presidencia ao que fôr mais
velho em idade entre os diplomados presentes.
1904

Art. 14. (...) reunidos os Deputados eleitos na sala das sessões da Câmara, ao meio dia, occupará a Presidencia o Deputado que tiver sido Presidente, 1º ou 2º Vice-Presidente, por
ordem de precedência, na ultima sessão legislativa, si houver sido eleito para a nova legislatura, e na falta de qualquer delles, o que fôr mais velho em idade, dentre os presentes.4
1891

Art. 1º (...) reunir-se-hão os Deputados eleitos na sala destinada aos trabalhos da Camara, quinze dias antes do destinado para a abertura do Congresso Nacional e occupando a Presidência o Deputado que fôr mais velho em idade de dentre os presentes,
convidará para servirem interinamente de Secretários os quatro Deputados que mais
moços lhe parecerem.

4

Essa regra da ocupação da Presidência não mais pelo mais velho entre os Deputados, mas preferencialmente pelo Presidente ou Vice-Presidente da sessão legislativa antecedente foi introduzida,
originariamente, na chamada “reforma Campos Sales”, aprovada em 30 de outubro de 1899. Seu art. 1º
prescrevia que a Presidência seria ocupada pelo Deputado mais velho em idade 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”.
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Art. 3º Pela redação de que trata o artigo antecedente se fará a chamada dos Deputados
para dar seu voto em escrutínio secreto para um Presidente, um Vice-Presidente e quatro Secretários que teem de servir até a eleição da Mesa definitiva, a qual deve fazer-se
na primeira sessão depois da abertura.
Art. 4º O Presidente será eleito á pluralidade dos votos expressos dos membros presentes. Si nenhum destes obtiver maioria, proceder-se-ha a segundo escrutinio entre os
dous mais votados; e, no caso de empate decidirá a sorte. O Vice-Presidente será eleito
pela mesma forma que o Presidente. Os 1º e 2º Secretarios serão eleitos separadamente
e por maioria relativa de votos, contendo cada lista um nome. O 3º e 4º serão também
eleitos por maioria relativa de votos em uma só lista, contendo cada uma dous nomes.
O mais votado occupará o logar de 3º Secretario e immediato em votos o de 4º, sendo
considerados Supplentes os dous que a estes se seguirem na ordem de votação.
1870

Art. 2º Ás onze horas da manhã occupará a cadeira da Presidencia o Deputado, que fôr
mais velho em idade d’entre os presentes; (...).
1831

Art. 2º Reunidos os Deputados (sendo para a primeira legislatura) nomearáo por acclamação, interinamente hum Presidente, (...).
1826

2. Reunnidos os Deputados /sendo para a primeira legislatura/ nomearão, por acclamação, interinamente para este acto, hum Presidente, (...).

§ 2º Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de preferência de Partidos diferentes, para servirem de Secretários e proclamará
os nomes dos Deputados diplomados, contantes da relação a que se refere
o artigo anterior.
1972

Art. 2º (...)
§ 2º Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de preferência de Partidos diferentes, para servirem de Secretários, procederá ao recolhimento dos diplomas
e suspenderá a sessão, pelo tempo necessário à organização da relação dos Deputados
diplomados (...).
§ 3º Elaborada a relação a que se refere o parágrafo anterior, o Presidente reabrirá a
sessão e proclamará os nomes dos Deputados diplomados.
1955

Art. 2º (...)
§ 2º Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de preferência de
Partidos diferentes, para servirem de Secretários, procederá ao reconhecimento dos
diplomas e levantará a sessão.
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1949

Art. 2º (...)
§ 2º Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de preferência de Partidos diferentes, para ocuparem os lugares de Secretários. Em seguida, procederá ao
recebimento de diplomas, findo o que será levantada a sessão.
1947

Art. 2º (...)
§ 4º (...) Êste [o Presidente provisório] convidará quatro representantes para Secretários
provisórios. (...)
1934

Art. 8º A sessão preparatória seguinte [àquela em que foi eleito o Presidente, conforme
procedimento previsto no art. 5º] será presidida pelo Presidente eleito, o qual convidará
para Secretarios provisorios quatro Deputados (...)
1928

Art. 20. O Presidente convidará quatro candidatos diplomados para Secretarios, declarando, então, installada a Mesa provisoria da Camara.
1904

Art. 15. O Presidente convidará então para Secretarios os quatro Deputados que lhe
parecerem mais moços, e declarará installada a Mesa provisoria da Camara.
Paragrapho único. Constituida assim a Mesa funccionará até a eleição da definitiva, que
se procederá na primeira sessão, depois da abertura.5
1891

Art. 1º (...) [o Deputado que estiver na presidência dos trabalhos] convidará para servirem interinamente de Secretarios os quatro Deputados que mais moços lhe parecerem.
1870

Art. 2º (...) [o Deputado que estiver na presidência dos trabalhos] convidará para servirem interinamente de Secretarios os quatro Deputados, que mais moços lhe parecerem:
havendo reclamação de que existão outros mais moços, os presentes decidiráo, por
meio de votação, quaes deverão ser chamados.6
1831

Art. 2º Reunidos os Deputados (sendo para a primeira legislatura) nomearáo por acclamação, interinamente hum Presidente, e dois Secretarios, os quaes logo tomaráo na
Mesa os seus respectivos lugares.
Art. 3º Formada assim a Mesa, cada hum dos Deputados levará á ella o seu diploma, e
hum dos Secretarios fará relação nominal dos apresentados.

5

Esse parágrafo já constava do art. 2º do Regimento vigente em 13 de julho de 1899.

6

O Regimento vigente em 1857 já fixava em quatro, e não mais em apenas dois, como nos textos anteriores, o número de Secretários.
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1826

2. Reunnidos os Deputados /sendo para a primeira legislatura/ nomearão, por acclamação interinamente para este acto, hum Presidente e dois Secretarios, os quaes logo
tomaráo na Meza os seus respectivos lugares.
3. Formada a Meza, cada hum dos Deputados levará á ella o seu diploma; e hum dos
Secretarios fara a relação nominal dos aprezentantes.

§ 3º Examinadas e decididas pelo Presidente as reclamações atinentes à
relação nominal dos Deputados, será tomado o compromisso solene dos
empossados. De pé todos os presentes, o Presidente proferirá a seguinte
declaração: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a
integridade e a independência do Brasil”. Ato contínuo, feita a chamada,
cada Deputado, de pé, a ratificará dizendo: “Assim o prometo”, permanecendo os demais Deputados sentados e em silêncio.
1972

Art. 3º Às quinze horas do dia 1º de fevereiro, realizar-se-á a segunda sessão preparatória
e, sempre que possível, sob a mesma Presidência e com os mesmos Secretários da sessão
anterior.
§ 1º Examinada e decidida pelo Presidente qualquer reclamação atinente às relações a
que se referem os §§ 2º e 4º do art. 2º, será prestado o compromisso. De pé todos os
presentes, o Presidente proferirá a seguinte afirmação: “Prometo guardar a Constituição
Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado e sustentar a união,
a integridade e independência do Brasil”. Ato contínuo, feita a chamada, cada Deputado,
de pé, declarará: “Assim o prometo”. O candidato diplomado não poderá modificar esta
afirmação, nem apresentar, no ato do compromisso, declaração de voto, oral ou escrita.
Os demais Deputados permanecerão sentados, guardando absoluto silêncio.
1955

Art. 3º No dia 2 de fevereiro, realizar-se-á a segunda sessão preparatória e, sempre
que possível, sob a mesma Presidência e com os mesmos Secretários da sessão anterior.
§ 1º Examinada e decidida pelo Presidente qualquer reclamação atinente às relações
a que se referem os §§ 3º e 4º do art. 2º, será prestado o compromisso. De pé, todos os
presentes, o Presidente proferirá a seguinte afirmação: “Prometo guardar a Constituição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado e sustentar
a união, a integridade e independência do Brasil”. Ato contínuo, feita a chamada, cada
Deputado, de pé, declarará: “Assim o prometo”.
1949

Art. 3º No dia 11 de março, realizar-se-á a segunda sessão preparatória, sob a mesma
Presidência e com os mesmos Secretários da sessão anterior.
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§ 1º Examinada e decidida pelo Presidente qualquer reclamação atinente às relações a
que se referem os §§ 3º e 4º do art. 2º, será prestado o compromisso. O Presidente, de
pé, e bem assim todos os presentes, proferirá a seguinte afirmação: “Prometo guardar
a Constituição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado
e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”. Ato contínuo, feita a
chamada, cada Deputado, novamente de pé, declarará: “Assim o prometo”.
1947

Art. 5º Na última sessão preparatória, será prestado o compromisso. O Presidente, de
pé, como todos os presentes, proferirá a seguinte afirmação: “Prometo guardar a Constituição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado e sustentar a união, a integridade e independência do Brasil”. Ato contínuo, feita a chamada,
cada Deputado, novamente de pé, declarará: “Assim o prometo”.
1934

Art. 11. Na última sessão preparatória será prestado o compromisso. O Presidente, de
pé, o que será acompanhado por todos os presentes, proferirá a seguinte affirmação:
“Prometo guardar a Constituição Federal, desempenhar fiel e legalmente o mandato
que me foi confiado, e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.”
§ 1º Em seguida será feita, pelo 1º Secretario, a chamada de cada um dos representantes,
a começar pelos Vice-Presidentes e outros membros da Mesa, e cada um, á proporção
que for sendo proferido o seu nome, responderá – “Assim o prometo”.
1928

Art. 54. Na ultima sessão preparatória, o Presidente convidará os Deputados a contrahirem o formal compromisso de bem cumprir os seus deveres, pelo modo por que passará
a fazel-o.
§ 1º Levantando-se, no que será acompanhado por todas as pessoas que se acharem na
sala das sessões, o Presidente proferirá, então, a seguinte affirmação: “Prometto manter
e cumprir com perfeita lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral da Republica, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independencia.”
§ 2º Em seguida, o Presidente mandará fazer a chamada dos Deputados e cada um deles, a
começar pelos membros da Mesa, dirá, á proporção que fôr proferido o seu nome: “Assim
prometto.” (...)
1904

Art. 29. No primeiro anno da legislatura, na ultima sessão preparatoria, antes da abertura do Congresso Nacional, o Presidente convidará os Deputados a contrahirem o
formal compromisso de bem cumprir os seus deveres pelo modo por que elle passa a
fazel-o; o, levantando-se, no que será acompanhado por todos quantos se acharem na
sala, proferirá a seguinte affirmação: “Prometto manter e cumprir com perfeita lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral da Republica, observar as suas leis,
sustentar-lhe a união, a integridade e a independencia.”
§ 1º Em seguida mandará fazer a chamada e cada um dos Deputados, começando pelos outros membros da Mesa, dirá, á proporção que fôr proferido o seu nome: “Assim
prometto.”
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1891

Art. 17. No primeiro anno da legislatura, na ultima sessão preparatória antes da abertura do Congresso Nacional, o Presidente convidará os Deputados a contrahirem o
formal compromisso de bem cumprir os seus deveres pelo modo por que elle passa à
fazel-o; e levantando-se, no que será acompanhado por todos quantos se acharem na
sala, proferirá a seguinte affirmação: “Prometto manter e cumprir comperfeita lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral da Republica, observar as suas leis,
sustentar-lhe a união, a integridade e a independência.”
§ 1º Em seguida mandará fazer a chamada e cada um dos Deputados, começando pelos outros membros da Mesa, dirá á proporção que for proferido o seu nome: “Assim
prometto.”
1870

Art. 17. Antes da sessão imperial da abertura, concorrerão os Deputados, no dia e
hora que o Imperador designar, á capella imperial para assistirem á missa do Espírito
Santo; e depois deste acto, sendo no primeiro anno da legislatura, prestarão nas mãos
da maior autoridade ou dignidade ecclesiástica que se achar presente, o juramento
seguinte: “Juro aos Santos Evangelhos manter a religião catholica, apostolica romana,
observar e fazer observar a Constituição, sustentar a indivisibilidade do Imperio, a
actual Dinastia Imperante, ser leal ao Imperador, zelar os direitos dos povos e promover, quanto em mim couber, a prosperidade geral da Nação.” (...)
1831

Art. 17. Antes da sessão imperial da abertura, concorrerão os Deputados no dia designado pelo Governo á capella imperial para assistirem á missa do Espirito Santo; e
depois della (sendo no 1º anno da legislatura) prestarão nas mãos da Dignidade Ecclesiástica Officiante o juramento seguinte: “Juro aos Santos Evangelhos manter a Religião
Catholica, Apostolica, Romana, observar, e fazer observar a Constituição, sustentar a
indivisibilidade do Imperio, a actual Dinastia Imperante, ser leal ao Imperador, zelar os
Direitos dos Povos, e promover quanto em mim couber a prosperidade geral da Nação.”

§ 4º O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão
ser modificados; o compromissando não poderá apresentar, no ato, declaração oral ou escrita nem ser empossado através de procurador.
§ 5º O Deputado empossado posteriormente prestará o compromisso em
sessão e junto à Mesa, exceto durante período de recesso do Congresso
Nacional, quando o fará perante o Presidente.
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1972

Art. 3º (...)
§ 2º O mesmo compromisso será prestado, em sessão, junto à Presidência da Mesa,
pelos Deputados que se empossarem posteriormente.
1955

Art. 3º (...)
§ 2º O mesmo compromisso será prestado, em sessão, junto à Presidência da Mesa,
pelos Deputados que se empossarem posteriormente.
1949

Art. 3º (...)
§ 2º Êsse compromisso será também prestado, em sessão, junto à Presidência da Mesa,
pelos Deputados que se empossarem posteriormente.
1947

Art. 5º (...)
§ 1º Êste compromisso será, também, prestado, junto à Presidência da Mesa, pelos
Deputados que se empossarem posteriormente.
1934

Art. 11. (...)
§ 2º O Deputado que comparecer para tomar posse depois desse dia, será conduzido ao
recinto pelo 3º e 4º Secretarios, e prestará em voz alta, perante o Presidente, em sessão,
o compromisso acima exarado.
1928

Art. 54. (...)
§ 3º O Deputado que comparecer depois da abertura do Congresso, será recebido, á entrada
da sala pelos 3º e 4º Secretarios, e proferirá, em sessão, perante o Presidente, o compromisso
deste artigo.
1904

Art. 29. (...)
§ 2º O Deputado que comparecer depois da abertura do Congresso será recebido á entrada da sala pelos 3º e 4° Secretarios, e proferirá perante o Presidente a mencionada formula
de affirmação, não sendo necessario que haja na Camara o numero exigido para as suas
deliberações.
1891

Art. 17. (...)
§ 2º O Deputado que comparecer depois da abertura do Congresso será recebido á entrada
da sala pelos 3º e 4º Secretarios, e proferirá perante o Presidente a mencionada formula de
affirmação, não sendo necessario que haja na Casa o numero exigido para as deliberações
da Camara.
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1870

Art. 17. (...)
Os Deputados, que não prestarem juramento na capella imperial, o farão na Camara
perante o seu Presidente.
1831

Art. 31. O 3º e 4º Secretarios receberão á porta do salão os Deputados, que de novo
entrarem, e os acompanharão á Mesa, onde hão de dar o juramento.
1826

33. O Terceiro, e Quarto Secretarios receberão á porta do sallão os Deputados que de
novo entrarem, e os acompanharão á Meza, onde hão de dar o juramento.

§ 6º Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de trinta dias, prorrogável por igual período a requerimento do interessado, contado:
I – da primeira sessão preparatória para instalação da primeira sessão legislativa da legislatura;
II – da diplomação, se eleito Deputado durante a legislatura;
III – da ocorrência do fato que a ensejar, por convocação do Presidente.
1972

Art. 3º (...)
§ 3º O prazo para o compromisso de investidura no mandato, na hipótese prevista no
parágrafo anterior [Deputados empossados depois de 1º de fevereiro] e no caso da convocação de Suplente, corresponderá à terça parte da sessão legislativa ordinária.
1949

Art. 3º (...)
§ 3º Salvo motivo de fôrça maior, a juízo da Câmara, considerar-se-á haver renunciado o
mandato o Deputado que não prestar compromisso dentro de noventa dias, contados da
inauguração da sessão legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da sua proclamação.
1947

Art. 5º (...)
§ 2º Considerar-se-á haver renunciado o mandato o Deputado que não prestar compromisso dentro de noventa dias, contados da inauguração da sessão legislativa, ou, se
eleito durante a sessão, contados da sua proclamação.

§ 7º Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o Suplente de Deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o
Deputado ao reassumir o lugar, sendo a sua volta ao exercício do mandato
comunicada à Casa pelo Presidente.
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1972

Art. 3º (..)
§ 4º Tendo prestado compromisso uma vez, é o Suplente de Deputado dispensado de
fazê-lo novamente em convocações subseqüentes.
1955

Art. 3º (...)
§ 3º Tendo prestado compromisso uma vez, é o Suplente de Deputado dispensado de
fazê-la novamente em convocações subseqüentes.
1949

Art. 3º (...)
§ 4º O Suplente de Deputado, que haja prestado compromisso uma vez é dispensado
de fazê-lo novamente, em convocações subseqüentes.

§ 8º Não se considera investido no mandato de Deputado Federal quem
deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais.
1972

Art. 3º (...)
§ 5º Não se considera investido no mandato de Deputado Federal quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais.

§ 9º O Presidente fará publicar, no Diário da Câmara dos Deputados do
dia seguinte, a relação dos Deputados investidos no mandato, organizada
de acordo com os critérios fixados no § 3º do art. 3º, a qual, com as modificações posteriores, servirá para o registro do comparecimento e verificação do quórum necessário à abertura da sessão, bem como para as
votações nominais e por escrutínio secreto.
1972

Art. 3º (...)
§ 6º O Presidente fará publicar no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte a relação dos Deputados investidos no mandato, organizada de acordo com os critérios fixados no § 2º do art. 2º, a qual, com as modificações posteriores, servirá para o registro do
comparecimento e verificação do quorum necessário à abertura da sessão, bem como
para as votações nominais e por escrutínio secreto.
1955

Art. 2º (...)
§ 5º À relação a que se refere o § 3º [dos Deputados diplomados], com as modificações
posteriores, servirá para registro da presença dos Deputados e do quorum necessário
à abertura da sessão, bem como para as votações nominais e por escrutínio secreto.
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1949

Art. 2º (...)
§ 5º A lista a que se refere o § 3º [dos Deputados diplomados], com as modificações
posteriores que se fizerem necessárias, servirá para a verificação da presença dos
Deputados e do quorum necessário à abertura da sessão e às votações, bem como à
chamada para votação nominal.
1947

Art. 1º (...)
§ 1º Verificar-se-á a presença dos Deputados, o quorum necessário à abertura das sessões e ao início das votações, por lista, pela qual se fará a chamada para eleição nominal
e para verificação do número imprescindível às deliberações. Essa lista será organizada
com a representação pelos Estados, Distrito Federal e Territórios, na ordem geográfica
do norte para o sul, e, em cada uma dessas unidades federativas na sucessão alfabética
dos nomes parlamentares.

Seção II
Da Eleição da Mesa
Art. 5º Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de
cada legislatura, no dia 1º de fevereiro, sempre que possível sob a direção
da Mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários, para mandato de
dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.7
1972

Art. 4º Na terceira sessão preparatória, a 2 de fevereiro, sempre que possível sob a direção da Mesa das sessões anteriores, realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais
membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários.
Art. 13. (...)
§ 5º O mandato da Mesa é de dois anos, proibida a reeleição.

7
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Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012. Redação original: “Art. 5º Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, às quinze horas do dia 2
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Presidente, dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários, para mandato de dois anos,
vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.”
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1955

Art. 4º Na terceira sessão preparatória, a 3 de fevereiro, sempre que possível sob a direção da Mesa das sessões anteriores, realizar-se-á a eleição do Presidente da Câmara,
dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários.
1949

Art. 4º Na terceira sessão preparatória, a 12 de março, sob a direção da Mesa das sessões anteriores, realizar-se-á a eleição do Presidente da Câmara.
Parágrafo único. Se, por qualquer motivo, essa eleição não se tiver realizado até o dia
15 de março, a Mesa provisória continuará dirigindo os trabalhos, enquanto não se
proceder à escolha do Presidente.
Art. 5º Na última sessão preparatória, dirigida pelo Presidente eleito com os mesmos
Secretários das sessões antecedentes, ou depois dela, no caso do parágrafo único do
artigo anterior, realizar-se-á a eleição dos Vice-Presidentes, Secretários e Suplentes.
1947

Art. 2º (...)
§ 4º Na segunda sessão, no dia 11 de março, ainda sob a mesma Presidência, presente
a maioria absoluta dos Deputados, depois de examinar e decidir qualquer reclamação referente às relações publicadas [dos diplomados e Suplentes], passará o Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral a Presidência ao Deputado mais idoso. Êste convidará
quatro representantes para Secretários provisórios. Eleger-se-á então, o Presidente da
Câmara (...). Empossado o Presidente, encerrar-se-á a sessão.
§ 5º Na terceira sessão, no dia 12 de março, dirigida pelo Presidente eleito, realizar-se-ão,
se estiver presente a maioria absoluta de membros da Câmara, as eleições dos demais
membros da Mesa, inclusive Suplentes, em cédula única.
Art. 10. (...)
Parágrafo único. As funções dos membros da Mesa sòmente cessarão:
I – ao findar a legislatura, na data do inicio das sessões preparatórias da legislatura
seguinte:
II – nos demais anos de legislatura, com a eleição da nova Mesa.
1934

Art. 5º No mesmo dia em que fôr feita a citada publicação [da lista dos diplomados e
dos Suplentes], os diplomados presentes, desde que constituam a maioria absoluta dos
representantes, elegerão, ainda sob a Presidencia do Juiz a que se refere o art. 1º deste
Regimento, por escrutinio secreto, um dentre elles, para Presidente.
Art. 8º A sessão preparatoria seguinte será presidida pelo Presidente eleito, o qual convidará para Secretarios provisorios quatro Deputados, realizando-se neste mesmo dia,
desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros da Camara, a eleição de dois
Vice-Presidentes, quatro Secretarios e outros tantos Supplentes.
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Art. 13. (...)
Paragrapho unico. As funcções dos membros da Mesa da Camara dos Deputados somente cessarão:
a) ao findar a legislatura, com a constituição da que deve presidir ás sessões preparatórias da seguinte;
b) nos demais annos da legislatura, com a eleição da nova Mesa.
1928

Art. 59. Á última sessão preparatória de cada sessão legislativa ordinária, o seu Presidente dará para Ordem do Dia da primeira sessão da Camara a eleição de sua Mesa.
Paragrapho unico. A eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da Camara far-se-a,
simultaneamente, na primeira sessão ordinania em que houver numero para votações;
a dos Seceretarios deverá realizar-se logo na sessão seguinte e pela mesma fórma.
Art. 56. A Mesa, eleita no inicio de cada sessão legislativa, servirá, também nas sessões
extraordinárias e em todas as prorogações.
(...)
§ 2º As funcções dos membros da Mesa da Camara dos Deputados somente cessarão:
a) nos annos iniciaes da legislatura, com a constituição da que deve presidir as sessões
preparatórias para o reconhecimento de poderes;
b) nos demais annos da legislatura, com a eleição da nova Mesa.
1904

Art. 3º Para dirigir os seus trabalhos a Camara elegerá uma Mesa, composta de um
Presidente, dous Vice-Presidentes e quatro Secretarios.
Art. 31. A Mesa será composta de um Presidente e quatro Secretarios eleitos no princípio
da sessão ordinária e que servirão até serem substituidos na sessão ordinária do anno
seguinte.8
1891

Art. 18. A Mesa será composta de um Presidente e quatro Secretarios, que funcionarão
por um mez, podendo entretanto ser reeleitos.
1870

Art. 18. A Mesa será composta de hum Presidente e quatro Secretarios, que serão eleitos para servirem por hum mez, mas poderão ser reeleitos.
1831

Art. 18. A Mesa será composta de hum Presidente, e quatro Secretarios, que serão nomeados para servirem por hum mez; mas poderão ser reeleitos.
1826

19. O Presidente, e Secretarios serão nomeados para servirem hum mez; mas poderão
ser reeleitos.

8
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§ 1º Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.
§ 2º Enquanto não for escolhido o Presidente, não se procederá à apuração
para os demais cargos.
1972

Art. 4º (...)
Parágrafo único. Enquanto não for escolhido o Presidente, não se procederá à apuração
da eleição para os demais cargos.
1955

Art. 5º (...)
Parágrafo único. Enquanto não fôr escolhido o Presidente, não se procederá à apuração
da eleição para os demais cargos.

Art. 6º No terceiro ano de cada legislatura, em data e hora previamente designadas pelo Presidente da Câmara dos Deputados, antes de inaugurada a sessão legislativa e sob a direção da Mesa da sessão anterior,
realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos
Suplentes dos Secretários.
§ 1º (Revogado.)
§ 2º (Revogado.)
§ 3º Enquanto não for eleito o novo Presidente, dirigirá os trabalhos da
Câmara dos Deputados a Mesa da sessão legislativa anterior.9
1972

Art. 5º No terceiro ano de cada legislatura, a primeira sessão preparatória para a verificação do quorum necessário à eleição da Mesa será realizada durante o mês de fevereiro.
§ 1º A convocação para a sessão preparatória a que se refere este artigo será feita antes de encerrar-se a sessão legislativa ordinária anterior àquela que será presidida pela
Mesa a ser eleita.
9

Artigo com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012. Redação original: “Art. 6º No terceiro ano
de cada legislatura, a primeira sessão preparatória para a verificação do quorum necessário à eleição
da Mesa será realizada durante a primeira quinzena do mês de fevereiro. § 1º A convocação para a
sessão preparatória a que se refere este artigo far-se-á antes de encerrada a segunda sessão legislativa
ordinária. § 2º Havendo quorum, realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa
e dos Suplentes de Secretário. § 3º Enquanto não for eleito o novo Presidente, dirigirá os trabalhos da
Câmara dos Deputados a Mesa da sessão legislativa anterior.”
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§ 2º Observadas as normas deste capítulo, na sessão preparatória seguinte realizar-se-á
a eleição do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários.
§ 3º Enquanto não eleito o novo Presidente, os trabalhos da Câmara serão dirigidos
pela Mesa da sessão legislativa anterior.
1955

Art. 5º Nas sessões legislativas ordinárias subseqüentes à inicial de cada legislatura,
a primeira sessão preparatória, para a verificação do quorum necessário à eleição da
Mesa, realizar-se-á no dia 10 de março.
§ 1º Na sessão preparatória seguinte realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais
membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários, observadas as normas dêste capítulo.
§ 2º Enquanto não eleito o novo Presidente, os trabalhos da Câmara serão dirigidos
pela Mesa da sessão legislativa anterior.
1949

Art. 6º Nas sessões legislativas ordinárias subseqüentes à inicial de cada legislatura, a
primeira sessão preparatória realizar-se-á, igualmente, no dia 10 de março, procedendo-se na mesma à verificação do quorum necessário à eleição da Mesa.
§ 1º Nas sessões preparatórias seguintes, realizar-se-á a eleição do Presidente e, ultimada esta, a dos demais membros da Mesa, observadas as normas dêste capítulo.
§ 2º Enquanto não for eleito o novo Presidente, os trabalhos da Câmara serão dirigidos
pela Mesa da sessão anterior.
1947

Art. 6º Nas sessões legislativas subseqüentes à inicial de cada legislatura, a primeira sessão preparatória se iniciará sob a direção da Mesa da sessão anterior, no dia 12 de março,
procedendo-se, então, à eleição da nova Mesa, observadas as normas dêste capítulo.
1928

Art. 24. Nos outros annos da legislatura as sessões preparatorias começarão a 28 de
abril, afim de se verificar a presença do numero de Deputados necessaria á installação
do Congresso Nacional, para a participação de que trata o art. 53.
§ 1º As sessões preparatorias, nas convocações extraordinarias do Congresso Nacional,
terão inicio cinco dias antes da data marcada para a sua reunião.
§ 2º As sessões preparatorias, a que se refere este artigo, durarão o tempo preciso ao
preenchimento do fim a que se destinam.
§ 3º A Mesa da sessão legislativa anterior presidirá as sessões preparatorias, bem como
as ordinarias, até a eleição definitiva.
1904

Art. 26. Nos outros annos da legislatura e nas convocações extraordinarias, começarão
as sessões preparatorias seis dias antes do destinado para a abertura do Congresso Nacional, afim de se verificar si ha na Capital o numero de Deputados necessarios para a
dita abertura e, havendo, far-se-ha a participação de que trata o art. 22.
Art. 27. Nestas sessões servirão o Presidente e Secretarios que o tiverem sido na sessão antecedente e para examinar as escusas e os diplomas dos Deputados eleitos no
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interregno parlamentar para o preenchimento de vagas que se tenham dado, por qualquer motivo, servirá a Commissão de Petições e Poderes da mesma sessão, até que se
nomeie a que deverá servir na nova.
Paragrapho unico. Os pareceres unanimes acerca do reconhecimento de novos
Deputados serão dados para Ordem do Dia, vinte e quatro horas depois de impressos
no Diario do Congresso Nacional, afim de serem votados, observando-se em tudo o
mais as disposições dos arts. 19, 20 e 21.
Art. 28. As sessões preparatorias de que trata o art. 26, durarão os dias que forem necessarios para os trabalhos de que a Camara se tiver de occupar até a abertura do Congresso
Nacional.
1891

Art. 14. Nos outros annos da legislatura, e nas sessões extraordinarias, começará a
sessão preparatoria seis dias antes do destinado para a abertura do Congresso Nacional, afim de se verificar si ha na Capital o numero de Deputados necessarios para a dita
abertura e, havendo, fazer-se a participação do art. 10.
Art. 15. Nesta sessão servirão o Presidente e Secretarios que o tiverem sido na sessão
antecedente, e para examinar as escusas e diplomas, que de novo apparecerem, servirá
a Commissão de Petições e Poderes da mesma sessão, até que se nomeie a que deverá
servir na nova.
Paragrapho unico. Os pareceres ácerca do reconhecimento de novos Deputados, serão dados para Ordem do Dia vinte e quatro horas depois de impressos no Jornal que publicar os
debates da Camara, afim de serem votados, observando-se em tudo mais as disposições dos
arts. 7º, 8º e 9º.
Art. 16. A sessão preparatoria, de que trata o art. 14, durará os dias que forem necessarios para os trabalhos de que a Camara se tiver de occupar até a abertura do Congresso
Nacional.
1870

Art. 14. Nos outros annos da legislatura, e nas sessões extraordinarias, começará a sessão preparatoria seis dias antes do destinado para a abertura da Assembléa Geral, a fim
de se verificar se ha na côrte o numero de Deputados necessario para a dita abertura e,
havendo, fazer-se a participação do art. 10.
Art. 15. Nesta sessão, servirão o Presidente e Secretarios que o tiverem sido no ultimo
mez da sessão antecedente; para examinar as escusas e diplomas, que de novo apparecerem, servirá a Commissão de Poderes da mesma sessão até que se nomêe a que deverá
servir na nova.
§ unico. Os pareceres ácerca do reconhecimento de novos Deputados serão submettidos
á votação vinte e quatro horas depois de impressos no jornal, que publicar os debates da
Camara, observando-se em tudo mais as disposições dos arts. 7º, 8º e 9º, menos na parte
relativa ao juramento determinado no art. 7º e ficando entendido que se na primeira
sessão que celebrar a Commissão, ninguem se apresentar reclamando ou contestando,
poder-se-há lavrar no mesmo dia o parecer á vista das actas e mais papeis que forem
presentes á Commissão.
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Art. 16. A sessão preparatoria, de que trata o art. 14, durará os dias que forem necessarios
para os trabalhos de que a Camara se tiver de occupar até a abertura da Assembléa Geral.
1831

Art. 14. Nos outros annos da legislatura haverão tão bem a sessão preparatoria na fórma do art. 1º. Nas sessões extraordinarias haverão tão bem a sessão preparatoria para
se verificar se está o numero de Deputados sufficiente para haver sessão; e estando,
fazer-se a participação do art. 9.
Art. 15. Nesta sessão, servirão o Presidente, e Secretarios, que o tiverem sido na ultima
sessão antecedente; e para examinar as escusas, e diplomas, que de novo apparecerem,
servirá interinamente a Commissão de Poderes da sessão passada até que se nomêe a
nova, que deverá servir na presente sessão.
Art. 16. Formada a Mesa, o Primeiro Secretario fará a chamada, e o segundo fará a relação nominal dos presentes, a qual será remettida ao Imperador na fórma do artigo 9.
1826

14. Nos outros annos da legislatura haverá tambem a sessão preparatória, na forma do
artigo 1º.
15. Nesta sessão servirão o Presidente, e Secretarios, que o tiverem sido no ultimo mez
da sessão ordinaria do anno antecedente. ‘
16. Formada a Meza o Primeiro Secretario fará a chamada, e o segundo fará a relação
nominal dos prezentes.
17. Nomear-se-ha huma Commissão, na forma do artigo 4º para examinar as escusas,
que forem aprezentadas por parte dos Deputados impedidos, e se procederá na conformidade dos artigos 12 e 13.

Art. 7º A eleição dos membros da Mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades:
I – registro, perante a Mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos
previamente escolhidos pelas bancadas dos Partidos ou Blocos Parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a esses Partidos ou Blocos Parlamentares;
II – chamada dos Deputados para a votação;
III – realização de segundo escrutínio, com os 2 (dois) mais votados para
cada cargo, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta;
IV – eleição do candidato mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, em caso de empate;
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V – proclamação pelo Presidente do resultado final e posse imediata dos
eleitos.
Parágrafo único. No caso de avaria do sistema eletrônico de votação,
far-se-á a eleição por cédulas, observados os incisos II a V do caput deste
artigo e as seguintes exigências:
I – cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma somente o
nome do votado e o cargo a que concorre, embora seja um só o ato de
votação para todos os cargos, ou chapa completa, desde que decorrente de
acordo partidário;
II – colocação, em cabina indevassável, das cédulas em sobrecartas que
resguardem o sigilo do voto;
III – colocação das sobrecartas em 4 (quatro) urnas, à vista do Plenário, 2
(duas) destinadas à eleição do Presidente e as outras 2 (duas) à eleição dos
demais membros da Mesa;
IV – acompanhamento dos trabalhos de apuração, na Mesa, por 2 (dois)
ou mais Deputados indicados à Presidência por Partido ou Blocos Parlamentares diferentes e por candidatos avulsos;
V – o Secretário designado pelo Presidente retirará as sobrecartas das urnas, em primeiro lugar as destinadas à eleição do Presidente; contá-las-á
e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que
será cientificado o Plenário, abri-las-á e separará as cédulas pelos cargos
a preencher;
VI – leitura pelo Presidente dos nomes dos votados;
VII – proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário e sua anotação por 2 (dois) outros, à medida que apurados;
VIII – invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inciso I deste
parágrafo;
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IX – redação pelo Secretário e leitura pelo Presidente do resultado de cada
eleição, na ordem decrescente dos votados.10
1972

Art. 6º A eleição da Mesa far-se-á por escrutínio secreto, com as seguintes exigências
e formalidades:
I – presença da maioria absoluta dos Deputados;
II – chamada dos Deputados;
III – cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma somente o nome do votado e o cargo para que é indicado, embora seja um só o ato de votação para todos os
cargos;
IV – colocação, em cabina indevassável, das cédulas em sobrecartas que resguardem o
sigilo do voto;
V – colocação das sobrecartas em duas urnas, à vista do Plenário, uma destinada à
eleição do Presidente e a outra à eleição dos demais membros da Mesa;
VI – o Secretário designado pelo Presidente retirará as sobrecartas das urnas, em primeiro lugar da destinada à eleição do Presidente, fará a contagem das mesmas e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o
Plenário, abri-las-á e separará as cédulas pelos cargos a preencher;
VII – leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados;
VIII – proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário, e sua anotação por dois
outros, à medida que apurados;
IX – invalidade da cédula que não atenda ao disposto no inciso III;
10
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 45 de 2006. Redação original: “Art. 7º A eleição dos membros
da Mesa far-se-á por escrutínio secreto, exigida maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria
simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades: I – registro, junto à Mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente
escolhidos pelas bancadas dos Partidos ou Blocos Parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio
da representação proporcional, lhes tenham sido distribuídos; II – chamada dos Deputados para a votação;
III – cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma somente o nome do votado e o cargo a que
concorre, embora seja um só o ato de votação para todos os cargos, ou chapa completa desde que decorrente
de acordo partidário; IV – colocação, em cabina indevassável, das cédulas em sobrecartas que resguardem o
sigilo do voto; V – colocação das sobrecartas em quatro urnas, à vista do Plenário, duas destinadas à eleição
do Presidente e as outras duas à eleição dos demais membros da Mesa; VI – acompanhamento dos trabalhos de apuração, junto à Mesa, por dois ou mais Deputados indicados à Presidência por Partidos ou Blocos
Parlamentares diferentes e por candidatos avulsos; VII – o Secretário designado pelo presidente retirará as
sobrecartas das urnas, em primeiro lugar as destinadas à eleição do Presidente; contá-las-á e, verificada a
coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o Plenário, abri-las-á e separará as
cédulas pelos cargos a preencher; VIII – leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados; IX – proclamação
dos votos, em voz alta, por um Secretário e sua anotação por dois outros, à medida que apurados; X – invalidação da cédula que não atenda ao disposto no inciso III; XI – redação, pelos Secretários, e leitura, pelo
Presidente, do resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos votados; XII – realização de segundo
escrutínio, com os dois mais votados para cada cargo, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta; XIII – eleição do candidato mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, em caso de empate;
XIV – proclamação, pelo Presidente, do resultado final e posse imediata dos eleitos.”
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X – redação, pelos Secretários, e leitura, pelo Presidente, do boletim com o resultado de
cada eleição, na ordem decrescente dos votados;
XI – maioria absoluta dos votos dos Deputados presentes para eleição em primeiro
escrutínio, salvo para a dos Suplentes dos Secretários;
XII – realização de segundo escrutínio, com os dois mais votados, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta;
XIII – maioria simples, em segundo escrutínio;
XIV – eleição do mais idoso, com maior número de legislaturas, em caso de empate;
XV – proclamação, pelo Presidente, dos eleitos.
Parágrafo único. O Presidente convidará dois ou mais Deputados, de Partidos diferentes, para acompanhar, junto à Mesa, os trabalhos da apuração.
1955

Art. 7º A eleição da Mesa, ou o preenchimento nela de qualquer vaga, far-se-á por escrutínio secreto com as seguintes exigências e formalidades:
I – presença da maioria absoluta dos Deputados;
II – chamada dos Deputados;
III – cédulas impressas ou dactilografadas, contendo cada uma o nome do votado e o
cargo para que é indicado, embora seja um só o ato de votação para todos os cargos;
IV – colocação, em gabinete indevassável, de cédulas em sobrecarta que resguarde o
sigilo do voto;
V – colocação da sobrecarta na urna, à vista do Plenário;
VI – o Secretário designado pelo Presidente retirará as sobrecartas da urna, fará a contagem das mesmas e, verificada a coincidência de seu número com o dos votantes, de
que será cientificado o Plenário, as abrirá e separará as cédulas pelos cargos a preencher;
VII – leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados;
VIII – proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário, e sua anotação por dois
outros, à medida que apurados;
IX – invalidade da cédula que contiver mais de um nome, ou não atenda ao disposto
na alínea III;
X – redação, pelos Secretários, e leitura pelo Presidente, do boletim com o resultado da
eleição, na ordem decrescente dos votados;
XI – maioria absoluta dos votos dos membros presentes para eleição em primeiro
escrutínio;
XII – realização de segundo escrutínio, com os dois mais votados, quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta;
XIII – maioria simples, em segundo escrutínio;
XIV – escolha do mais idoso, em caso de empate;
XV – proclamação, pelo Presidente, dos eleitos;
XVI – posse dos eleitos.
Parágrafo único. O Presidente convidará um ou mais Deputados para acompanhar,
junto à Mesa, os trabalhos da apuração.

55

Art. 7º

Memória e análise de leis

1949

Art. 8º A eleição da Mesa, ou o preenchimento de qualquer vaga, far-se-á por escrutínio secreto, com as seguintes exigências e formalidades:
I – presença da maioria absoluta dos Deputados;
II – chamada dos votantes;
III – cédula impressa ou datilografada, que será única para a eleição simultânea de mais
de um membro da Mesa;
IV – indicação, na cédula, antes do nome do Deputado, do cargo para que é votado;
V – colocação da cédula na sobre-carta em gabinete indevassável;
VI – colocação das sobre-cartas na urna à vista do Plenário;
VII – retirada das sobre-cartas da urna pelo 1º Secretário, que as contará e verificada
a coincidência do seu número com o dos votantes as abrirá e separará as cédulas pelas
eleições a que se destinam;
VIII – leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados;
IX – proclamação dos votos, em voz alta, pelo 1º Secretario, e sua anotação, pelo 2º e o
3º, à medida que forem sendo apurados;
X – invalidade da cédula que contiver votos com numero maior que o dos elegendos;
XI – redação, pelo 2º Secretário, e leitura, pelo Presidente, de boletim com o resultado
da eleição, na ordem decrescente dos votados;
XII – maioria absoluta de votos para eleição em primeiro escrutínio;
XIII – realização de segundo escrutínio, para os dois mais votados quando, no primeiro, não se verificar maioria absoluta;
XIV – maioria simples, em segundo escrutínio;
XV – escolha do mais idoso, em caso de empate;
XVI – proclamação, pelo Presidente, dos mais votados;
XVII – posse dos eleitos.
Parágrafo único. É facultado ao Presidente convidar um ou mais Deputados a acompanharem, junto à Mesa, os trabalhos de apuração.
1947

Art. 2º (...)
§ 4º (...) Eleger-se-á então, o Presidente da Câmara, em escrutínio secreto e por maioria
absoluta de votos. Não alcançada esta, por nenhum dos candidatos, proceder-se-á a
segundo escrutínio, em que concorrerão os dois candidatos mais votados. Proclamar-se-á eleito o que obtiver maioria relativa. Em caso de empate, considerarse-á eleito o
mais idoso. Empossado o Presidente, encerrar-se-á a sessão.
§ 5º Na terceira sessão, no dia 12 de março, dirigida pelo Presidente eleito, realizar-se-ão, se estiver presente a maioria absoluta de membros da Câmara, as eleições dos
demais membros da Mesa, inclusive Suplentes, em cédula única.
§ 6º Praticar-se-á a votação por escrutínio secreto, impressas, ou dactilografadas, as
respectivas cédulas, precedidos cada nome da indicação do respectivo cargo.
§ 7º Na sala das sessões, armar-se-á gabinete indevassável, onde os votantes colocarão a
cédula em sobrecarta, que introduzirão em uma urna existente sobre a mesa, à vista dos
presentes.
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Art. 3º Na apuração dessas eleições, observar-se-á o seguinte processo:
I – terminada a votação, serão as sobrecartas retiradas da urna, classificadas, contadas
e lidas pelo Presidente;
II – os Secretários farão os devidos assentamentos e proclamarão em voz alta à medida
que se fôr verificando, o resultado da apuração;
III – quando uma cédula contiver número de nomes maior do que o dos elegendos, não
serão computados os excedentes;
IV – terminada a apuração, o Presidente fará redigir boletim com o resultado final e
colocará os votados na ordem crescente dos sufrágios;
V – o Presidente procederá à leitura do boletim e proclamará eleitos os que tiverem
obtido maioria absoluta. Se não se verificar esta condição, efetuar-se-á novo escrutínio,
entre os dois mais votados para cada cargo. Em caso de empate, será considerado eleito
o mais idoso.
Art. 4º Se não houver número para as eleições dos membros da Mesa, até a data da
instalação do Congresso Nacional, serão elas adiadas até que seja possível realizá-las.
1934

Art. 5º (...) os diplomados presentes, desde que constituam a maioria absoluta dos representantes, elegerão, ainda sob a Presidencia do Juiz a que se refere o art. 1º deste
Regimento, por escrutínio secreto, um dentre elles, para Presidente.
Art. 6º A apuração dessa eleição será, pessoalmente feita pelo Juiz Presidente das sessões
preparatórias, sendo declarado eleito o que obtiver a maioria absoluta dos suffragios.
Paragrapho unico. Se nenhum dos votados obtiver maioria absoluta dos votos dos presentes, proceder-se-á a um segundo escrutínio, em que só poderão ser suffragados os dois
nomes que tiverem sido mais votados no primeiro escrutínio; se houver, nesse primeiro
escrutínio, mais de dois suffragados com votação igual, os dois mais idosos é que devem
entrar no segundo escrutínio. Em caso de empate, nesse segundo escrutínio, declarar-se-á eleito o menos idoso.
Art. 7º Depois de fazer a proclamação do Presidente eleito, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatórias dará por finda sua incumbência e a sessão.
Art. 8º A sessão preparatoria seguinte será presidida pelo Presidente eleito, o qual convidará para Secretarios provisorios quatro Deputados, realizando-se neste mesmo dia,
desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros da Camara, a eleição de dois
Vice-Presidentes, quatro Secretarios e outros tantos Supplentes.
Art. 9º Esta eleição será feita por escrutinio secreto e em tres cedulas, sendo uma para
1º e 2º Secretarios e a ultima para 3º e 4º Secretarios. Serão considerados eleitos os que
obtiverem maioria absoluta de votos presentes. Na falta de maioria absoluta, ou em
caso de empate de mais de dois nomes, proceder-se-á na fórma do disposto no art. 6º,
paragrapho unico.
Paragrapho unico. O immediato em votos na eleição de cada Secretario será considerado, na mesma ordem, Supplente.
Art. 10. Se não houver numero legal para as eleições de que tratam os artigos anteriores,
serão ellas adiadas para depois da inauguração da Camara. Verificada a impossibilidade
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da eleição, ou não estando presente o eleito, o Juiz Presidente na primeira sessão, após a
publicação da lista dos diplomados, passará a Presidencia ao Deputado mais idoso, que
convidará quatro outros para Secretarios provisorios.
Paragrapho unico. Nesta hypothese, nas sessões seguintes á da inauguração, servirá a
Mesa Provisoria até que seja eleita a Mesa definitiva.
1928

Art. 60. Os membros da Mesa serão eleitos por escrutinio secreto e por maioria absoluta de votos.
§ 1º Si ninguem obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-á a segundo escrutínio
entre os dois mais votados.
§ 2º Si houver mais de dois com igual numero de votos a sorte decidirá quaes os que
devem concorrer a segundo escrutinio.
§ 3º Si houver novo empate, em segundo escrutínio, a sorte decidirá qual o eleito.
§ 4º Os immediatos em votos ao 3º e 4º Secretarios serão, respectivamente, 1º e 2º
Supplentes.
1904

Art. 59. A eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes será feita ao mesmo tempo, por
escrutinio secreto, á pluralidade absoluta de votos expressos dos Deputados presentes.
Art. 60. Si no primeiro escrutinio ninguem obtiver maioria absoluta, passarão por segundo escrutinio os dous mais votados; e si houver mais de dous com votos iguaes, a
sorte decidirá quaes devam entrar no segundo escrutinio. Si sahirem empatados os dous
neste segundo escrutinio, a sorte decidirá qual deve ser o Presidente, ou Vice-Presidente.
Art. 61. Os Secretarios serão eleitos ao mesmo tempo e pela fórma por que o são o
Presidente ou Vice-Presidente; será o 1º o Supplente o immediato em votos ao 3º Secretario, e 2º Supplente o que se seguir ao 4º Secretario em numero de votos.
1891

Art. 45. A eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes será feita ao mesmo tempo por
escrutinio secreto á pluralidade absoluta de votos expressos dos membros presentes.
Art. 46. Si no primeiro escrutínio ninguém obtiver maioria absoluta passarão por
segundo escrutínio os dous mais votados; e si houver mais de dous com votos iguaes, a sorte decidirá quaes devem entrar no segundo escrutinio. Si sahirem empatados os dous neste segundo escrutinio, a sorte decidirá qual deve ser o Presidente ou
Vice-Presidente.
Art. 47. O 1º e 2º Secretarios serão eleitos separadamente pela fórma por que o são o Presidente e Vice-Presidentes. A eleição do 3º e 4º Secretarios será á pluralidade relativa de votos,
e cada cedula conterá dous nomes, um designadamente para 3º Secretario, e outro para 4º.
Na falta de designação attender-se-ha á ordem em que estiverem escriptos; e no caso de empate para qualquer destes lugares, a sorte decidirá entre os que houverem obtido igualdade
de votos. Será Primeiro Supplente o immediato em votos ao 3º Secretario, e Segundo Supplente o que se seguir ao 4º Secretario. Se o immediato em votos ao 4º Secretario fôr o mesmo do 3º, será Segundo Supplente aquelle que se lhe seguir na lista da votação para 4º Secretario, julgando-se nullos os votos que recahirem nos eleitos para os lugares de Secretarios.
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1870

Art. 45. A eleição do Presidente, e Vice-Presidentes será feita por escrutinio secreto á
pluralidade absoluta de votos dos membros presentes.
Art. 46. Se no primeiro escrutínio se não tiver obtido a maioria absoluta, passarão por
segundo escrutinio os dous que tiverem obtido maior numero de votos; e se houver
mais de dous com votos iguaes, a sorte decidirá quaes devem entrar no segundo escrutinio. Se sahirem empatados os dous neste segundo escrutinio, a sorte decidirá qual
deve ser o Presidente, ou Vice-Presidente.
Art. 47. O 1º e 2º Secretarios serão eleitos separadamente pela fórma por que o são o
Presidente e Vice-Presidentes. A eleição do 3º e 4º Secretarios será á pluralidade relativa
de votos, e cada cedula conterá dous nomes, um designadamente para 3º Secretario,
e outro para 4º. Na falta de designação attender-se-ha á ordem em que estiverem escriptos; e no caso de empate para qualquer destes lugares, a sorte decidirá entre os que
houverem obtido igualdade de votos. Será Primeiro Supplente o immediato em votos
ao 3º Secretario, e Segundo Supplente o que se seguir ao 4º Secretario. Se o immediato
emvotos ao 4º Secretario fôr o mesmo do 3º, será Segundo Supplente aquelle que se lhe
seguir na lista da votação para 4º Secretario, julgando-se nullos os votos que recahirem
nos eleitos para os lugares de Secretarios.
1831

Art. 45. A eleição do Presidente e Vice-Presidente será feita por escrutinio á pluralidade absoluta de votos dos membros presentes.
Art. 46. Se no 1º escrutínio se não tiver obtido a maioria absoluta, passarão para 2º escrutinio os dous que tiverem obtido maior numero de votos; e se houver mais de dous com votos
iguaes, a sorte decidirá quaes dos dous devem entrar no segundo escrutinio. Se sahirem
empatados os dous neste segundo escrutinio, a sorte decidirá qual deve ser o Presidente, ou
Vice-Presidente.
Art. 47. A eleição dos Secretarios, e seus Suplentes, se fará também por escrutínio á
pluralidade relativa.
Art. 48. Os quatro, que obtiverem maior numero de votos, serão os Secretarios ordinarios; e Supplentes os que immediatamente se lhes seguirem.
Art. 49. O numero de votos regulará as respectivas precedencias de huns e outros; e no
caso de concorrerem dous ou mais com igualdade de votos, a sorte decidirá.
1826

46. A eleição do Presidente, e Vice-Presidente será feita por escrutinio á pluralidade
absoluta.
47. Se no primeiro escrutinio se não tiver obtido a maioria absoluta, passarão para segundo escrutinio os dois, que tiverem obtido maior numero de votos; e se houver mais
de dois com votos iguaes, a sorte decidirá quaes os dois, que devem entrar no segundo
escrutinio.
48. A eleição dos Secretarios, e seus Suplentes se fará á pluralidade relativa por
escrutinio.
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49. Os quatro que obtiverem maior numero de votos, serão os Secretarios, ordinarios,
e Supplentes os que immediatamente se lhes seguirem.
50. O numero de votos regulará as respectivas precedencias de huns e outros; e no caso
de concorrerem dois, ou mais com igualdade de votos a sorte decidirá.

Art. 8º Na composição da Mesa será assegurada, tanto quanto possível,
a representação proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares que
participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos
cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas
as seguintes regras:
I – a escolha será feita na forma prevista no estatuto de cada Partido, ou
conforme o estabelecer a própria bancada e, ainda, segundo dispuser o ato
de criação do Bloco Parlamentar;
II – em caso de omissão, ou se a representação não fizer a indicação, caberá ao respectivo Líder fazê-la;
III – o resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou documento hábil, a ser enviado de imediato ao Presidente da Câmara, para publicação;
IV – independentemente do disposto nos incisos anteriores, qualquer
Deputado poderá concorrer aos cargos da Mesa que couberem à sua representação, mediante comunicação por escrito ao Presidente da Câmara,
sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos.
§ 1º Salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a
distribuição dos cargos da Mesa far-se-á por escolha das Lideranças, da
maior para a de menor representação, conforme o número de cargos que
corresponda a cada uma delas.
§ 2º Se até 30 de novembro do segundo ano de mandato verificar-se qualquer vaga na Mesa, será ela preenchida mediante eleição, dentro de cinco sessões, observadas as disposições do artigo precedente. Ocorrida a
vacância depois dessa data, a Mesa designará um dos membros titulares
para responder pelo cargo.
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1972

Art. 7º Se antes de três meses do término do respectivo mandato verificar-se qualquer
vaga na Mesa, será ela preenchida mediante eleição, observadas as disposições do artigo anterior.
1955

Art. 7º (...) o preenchimento nela [na Mesa] de qualquer vaga, far-se-á por escrutínio
secreto com as seguintes exigências e formalidades: (...) [mesmas previstas para a eleição da Mesa].
1949

Art. 8º (...) o preenchimento de qualquer vaga (na Mesa), far-se-á por escrutínio secreto,
com as seguintes exigências e formalidades: (...) [mesmas previstas para a eleição da Mesa].
1947

Art. 49. (...)
§ 5º Quando a vaga se verificar na Mesa, o preenchimento far-se-á por eleição, designada para a Ordem do Dia da sessão imediata, ou da que se seguir.
1934

Art. 89. (...)
Paragrapho unico. Quando a vaga se verificar na Commissão Executiva, o preenchimento far-se-á por eleição, designada para a Ordem do Dia da sessão immediata, em
primeiro logar.
1928

Art. 56. (...)
§ 1º Sempre que se verificar vaga na Mesa, durante o funccionamento do Congresso
Nacional, por morte, renuncia ou perda de mandato, de um dos seus membros, figurará
em primeiro logar, na Ordem do Dia immediata, a eleição do seu substituto.
Art. 142. (...)
Paragrapho unico. Quando a vaga se verificar na Commissão de Policia, o seu preenchimento far-se-á por eleição, designada para a Ordem do Dia da sessão immediata, em
primeiro logar.

§ 3º É assegurada a participação de um membro da Minoria, ainda que
pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.
§ 4º As vagas de cada Partido ou Bloco Parlamentar na composição da Mesa
serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva
agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado pela
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Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação partidária posteriores a esse ato.11
§ 5º Em caso de mudança de legenda partidária, o membro da Mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga o disposto no § 2º deste artigo.12

CAPÍTULO IV
DOS LÍDERES
Art. 9º Os Deputados são agrupados por representações partidárias ou
de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder quando a representação for igual ou superior a um centésimo da composição da Câmara.
§ 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um por quatro Deputados, ou fração, que constituam sua representação, facultada a
designação de um como Primeiro-Vice-Líder.
§ 2º A escolha do Líder será comunicada à Mesa, no início de cada legislatura, ou após a criação de Bloco Parlamentar, em documento subscrito
pela maioria absoluta dos integrantes da representação.
§ 3º Os Líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova
indicação venha a ser feita pela respectiva representação.
§ 4º Partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da Casa
não terá liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do Partido quando da votação de proposições, ou para
fazer uso da palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o
período destinado às Comunicações de Liderança.
§ 5º Os Líderes e Vice-Líderes não poderão integrar a Mesa.

11

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007.

12

Idem.
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§ 6º O quantitativo mínimo de Vice-Líderes previsto no § 1º será calculado com base no resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados
proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral.13
1972

Art. 8º Os Deputados são agrupados por suas legendas partidárias, cabendo-lhes escolher um Líder, que ocasionalmente pode ser substituído por Vice-Líder.
§ 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um por dez Deputados,
ou fração, que constituam representação partidária integrada por até cinqüenta
Deputados; quando a representação ultrapasse esse limite, para a parte excedente a
proporção será de um para quinze Deputados ou fração.
§ 2º As representações partidárias deverão indicar à Mesa, no dia seguinte à eleição, em
documento subscrito pela maioria absoluta dos Deputados que as integram, os seus Líderes.
Art. 10. (...)
§ 1º Cada Líder oferecerá à Mesa uma relação dos seus Vice-Líderes, que o substituirão
na ordem da respectiva colocação.
§ 2º Os Vice-Líderes, no exercício da Liderança, ou os Deputados que esta indicar, poderão falar durante a Ordem do Dia nos termos do inciso II deste artigo, quando haja
expediente escrito enviado à Mesa pelo respectivo Líder.
§ 3º A relação a que se refere este artigo poderá ser alterada, a qualquer tempo, no interesse ou conveniência do Partido.
1962

Art. 31. Os Deputados são normalmente agrupados por suas legendas partidárias,
cabendo-lhes escolher um Líder, que ocasionalmente pode ser substituído por um
Vice-Líder.
Art. 32. Quando um Partido ou Bloco Parlamentar representar, pelo menos, um décimo do total de Deputados e por manifestação oficial de seu Partido ou do Bloco deliberar colocar-se em oposição ao Govêrno, o Líder dêsse Partido ou Bloco, será designado
como Líder da Oposição.
1955

Art. 8º Líder de Partido é o porta-voz de representação partidária e o intermediário
autorizado entre ela e os órgãos da Câmara.
§ 1º Os Líderes de Partido serão substituídos, nos seus impedimentos, pelos respectivos
Vice-Líderes.
§ 2º As representações partidárias deverão indicar à Mesa, no dia seguinte à eleição,
em documento subscrito pela maioria dos Deputados que as integram, os seus Líderes
e Vice-Líderes.14
13

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 1 de 2011.

14

A norma inserida nesse parágrafo originou-se de uma resolução aprovada antes do Regimento de
1955, a Resolução nº 11 de 1951.
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1949

Art. 9º Líder é o porta-voz de uma representação partidária e o intermediário autorizado entre ela e os Órgãos da Câmara.
§ 1º As representações partidárias deverão indicar à Mesa, no início de cada sessão
legislativa, os respectivos Líderes e Vice-Líderes.
(...)
§ 4º Os Líderes serão substituídos, nas suas faltas, impedimentos ou ausência do recinto, pelos respectivos Vice-Líderes.
1947

Art. 1º (...)
§ 2º Os Partidos deverão indicar à Mesa da Câmara no inicio de cada sessão legislativa,
os Lideres e Vice-Lideres da sua representação.

Art. 10. O Líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes
prerrogativas:
I – fazer uso da palavra, nos termos do art. 66, §§ 1º e 3º, combinado com
o art. 89;
1972

Art. 10. Os Líderes têm as seguintes prerrogativas:
(...)
II – podem falar, uma vez por sessão, em defesa da linha política que apoiam, por sessenta minutos, na Ordem do Dia, depois de discutida e votada a matéria em pauta;
III – podem fazer comunicações inadiáveis à Câmara, pelo prazo máximo de cinco
minutos, não permitindo apartes;
1962

Art. 34. A Liderança do Govêrno, da Oposição e dos Partidos ou grupo de Partidos,
que representem, pelo menos, um décimo do total de Deputados, têm as seguintes
prerrogativas:
(...)
II – Podem falar por 60 minutos em defesa da linha política que apóiam durante o expediente ou na Ordem do Dia, dêsde que nesta não haja matéria em regime de urgência.
1955

Art. 12. É facultado aos Líderes de Partido, em caráter excepcional, finda a Ordem do
Dia, usar da palavra, por tempo não superior a 15 minutos, improrrogáveis, para tratar
pessoalmente ou por intermédio de um dos seus liderados, de assunto que, por sua
relevância e urgência, interesse ao conhecimento geral.
Parágrafo único. Quando houver mais de um requerimento de Líder, será dada a palavra, preferentemente, ao que não tenha se servido da prerrogativa nos últimos 10 dias.
Ao falar, o orador externará sempre o ponto de vista de seu Partido.
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Art. 10

Art. 14. É facultado ao Líder da Maioria, em qualquer momento da sessão, salvo o da
votação ou discussão de matéria em urgência, ou houver orador na tribuna, e por prazo
nunca superior a 90 minutos, usar da palavra para fazer comunicação urgente ou responder às críticas dirigidas contra a política que defende.
§ 1º A mesma faculdade é assegurada ao Líder da Minoria ou de Bloco Parlamentar relativamente à política defendida pelo Partido, ou Bloco Parlamentar sob sua liderança.
§ 2º Quando o Líder da Maioria, ou da Minoria, ou de Bloco Parlamentar, não puder pessoalmente ocupar a tribuna, poderá solicitar ao Presidente transferir a palavra a um dos seus
liderados.
1949

Art. 9º (...)
§ 3º É facultado aos Lideres, em caráter excepcional e a critério do Presidente, em qualquer momento da sessão, salvo quando se estiver procedendo a votação, ou houver orador na tribuna, usar da palavra para tratar de assunto que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara. A juízo do Presidente, poderá o Líder, se,
por motivo ponderável, não lhe fôr possível ocupar pessoalmente a tribuna, transferir
a palavra a um de seus liderados. O Presidente prefixará o tempo destinado ao orador
que pretender usar da faculdade estabelecida neste parágrafo.

II – inscrever membros da bancada para o horário destinado às Comunicações Parlamentares;
1972

Art. 10. Os Líderes têm as seguintes prerrogativas:
I – podem requerer, alternadamente, a inscrição preferencial de um Deputado, por sessão, para o horário destinado às comunicações das Lideranças;
1962

Art. 34. A Liderança do Govêrno, da Oposição e dos Partidos ou grupo de Partidos,
que representem, pelo menos, um décimo do total de Deputados, têm as seguintes
prerrogativas:
I – Podem requerer duas vêzes por mês inscrição preferencial no Grande Expediente
para Deputados de suas bancadas;
Art. 46. Os Líderes da Maioria, Minoria, Partido ou Bloco Parlamentar poderão inscrever ou designar um Deputado para falar em caráter preferencial, durante o mês, pelo
período de trinta minutos no prazo reservado ao expediente.

III – participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus Vice-Líderes,
dos trabalhos de qualquer Comissão de que não seja membro, sem direito
a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta;
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1972

Art. 10. Os Líderes têm as seguintes prerrogativas:
(...)
IV – participar pessoalmente, ou através de seus Vice-Líderes, dos trabalhos das Comissões, sem direito a voto, mas podendo requerer verificação de votação.

IV – encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do
Plenário, para orientar sua bancada, por tempo não superior a um minuto;
V – registrar os candidatos do Partido ou Bloco Parlamentar para concorrer aos cargos da Mesa, e atender ao que dispõe o inciso III do art. 8º;
VI – indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões,
e, a qualquer tempo, substituí-los.
1972

Art. 9º É da competência do Líder de Partido, além de outras atribuições regimentais,
indicar à Mesa os membros de sua bancada para compor as Comissões da Câmara, ou,
de qualquer forma, para representar a Casa.
1955

Art. 9º É da competência do Líder de Partido, além de outras atribuições regimentais,
indicar para as Comissões os membros e os substitutos permanentes da respectiva representação partidária.
1949

Art. 9º (...)
§ 2º É da competência do Líder, alem de outras atribuições que lhe confere êste Regimento, a indicação dos membros do respectivo Partido, e seus substitutos, nas Comissões.

Art. 11. O Presidente da República poderá indicar Deputados para exercerem a Liderança do Governo, composta de Líder e de quinze Vice-Líderes,
com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.15
15
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 17 de 2016. Redação original: “Art. 11. O Presidente da
República poderá indicar Deputados para exercerem a liderança do Governo, composta de Líder e
três Vice-Líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.” Redação dada pela
Resolução nº 38 de 1993: “Art. 11. O Presidente da República poderá indicar Deputados para exercerem a Liderança do Governo, composta de Líder e cinco Vice-Líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.” Redação dada pela Resolução nº 1 de 2011: “Art. 11. O Presidente
da República poderá indicar Deputados para exercerem a Liderança do Governo, composta de Líder
e cinco Vice-Líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.”
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Art. 12

1962

Art. 33. A Liderança do Govêrno é exercida diretamente pelo Presidente do Conselho
de Ministros ou por um Líder escolhido pelo Partido ou Partidos que o apóiam e que
venha a ser como tal credenciado pelo Presidente do Conselho.

Art. 11-A. A Liderança da Minoria será composta de Líder e de nove Vice-Líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.
§ 1º O Líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada Minoria, nos termos do art. 13.
§ 2º Os nove Vice-Líderes serão indicados pelo Líder da Minoria a que se
refere o § 1º, dentre os partidos que, em relação ao Governo, expressem
posição contrária à da Maioria.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do
Líder e Vice-Líderes do Partido ou do Bloco Parlamentar considerado Minoria conforme o art. 13.16

CAPÍTULO V
DOS BLOCOS PARLAMENTARES, DA MAIORIA
E DA MINORIA
Art. 12. As representações de dois ou mais Partidos, por deliberação das
respectivas bancadas, poderão constituir Bloco Parlamentar, sob Liderança comum.
§ 1º O Bloco Parlamentar terá, no que couber, o tratamento dispensado por
este Regimento às organizações partidárias com representação na Casa.
16

Artigo acrescido pela Resolução nº 1 de 2011 e com redação dada pela Resolução nº 17 de 2016. Redação original: “Art. 11-A. A Liderança da Minoria será composta de Líder e de 6 (seis) Vice-Líderes,
com as prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.
§ 1º O Líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada Minoria, nos termos do art. 13.
§ 2º Os 6 (seis) Vice-Líderes serão indicados pelo Líder da Minoria a que se refere o § 1º, dentre os
Partidos que, em relação ao Governo, expressem posição contrária à da Maioria.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do Líder e Vice-Líderes do Partido ou do Bloco Parlamentar considerado Minoria conforme o art. 13.”
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§ 2º As Lideranças dos Partidos que se coligarem em Bloco Parlamentar
perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais.
§ 3º Não será admitida a formação de Bloco Parlamentar composto de
menos de três centésimos dos membros da Câmara.
§ 4º Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o Bloco Parlamentar.
§ 5º O Bloco Parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores ser apresentados à Mesa
para registro e publicação.
§ 6º (Revogado.)17
§ 7º (Revogado.)18
§ 8º A agremiação que integrava Bloco Parlamentar dissolvido, ou a que
dele se desvincular, não poderá constituir ou integrar outro na mesma
sessão legislativa.
§ 9º A agremiação integrante de Bloco Parlamentar não poderá fazer parte de outro concomitantemente.
§ 10. Para efeito do que dispõe o § 4º do art. 8º e o art. 26 deste Regimento, a formação do Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à Mesa até
o dia 1º de fevereiro do 1º (primeiro) ano da legislatura, com relação às
Comissões e ao 1º (primeiro) biênio de mandato da Mesa, e até o dia 1º de
fevereiro do 3º (terceiro) ano da legislatura, com relação ao 2º (segundo)
biênio de mandato da Mesa.19
1972

Art. 11. As representações de dois ou mais Partidos poderão constituir liderança comum,
sem prejuízo das funções dos respectivos Líderes, para formar a Maioria ou Minoria
parlamentares.
17

Parágrafo revogado pela Resolução nº 34 de 2005, desde 1/2/2007. Redação original: “§ 6º Dissolvido
o Bloco Parlamentar, ou modificado o quantitativo da representação que o integrava em virtude da
desvinculação de Partido, será revista a composição das Comissões, mediante provocação de Partido
ou Bloco Parlamentar, para o fim de redistribuir os lugares e cargos, consoante o principio da proporcionalidade partidária, observado o disposto no § 4º do art. 26.”

18

Parágrafo revogado em decorrência da revogação do § 6º pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor
desde 1/2/2007. Redação original: “§ 7º Ocorrendo a hipótese prevista na parte final do parágrafo
anterior, consideram-se vagos, para efeito de nova indicação ou eleição, os lugares e cargos ocupados
exclusivamente em decorrência da participação do Bloco Parlamentar na composição da Comissão.”

19

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007.
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1955

Art. 10. As representações de dois ou mais Partidos, desde que representando um décimo
da Câmara, poderão constituir Bloco Parlamentar, para a defesa de objetivos comuns.
§ 1º Cada Bloco Parlamentar será dirigido por um Líder.
§ 2º O Líder de Bloco Parlamentar será substituído, nos seus impedimentos, pelos respectivos Vice-Líderes.
§ 3º A constituição de Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à Mesa com a indicação das representações que abrange, dos seus objetivos e do seu Líder e Vice-Líderes.
Art. 11. O Líder de Bloco Parlamentar exercerá as funções de porta-voz das representações coligadas, sem prejuízo das funções específicas dos respetivos Líderes partidários.20

Art. 13. Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar integrado pela
maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se Minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse posição diversa da Maioria.
Parágrafo único. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta,
assume as funções regimentais e constitucionais da Maioria o Partido ou
Bloco Parlamentar que tiver o maior número de representantes.
1972

Art. 12. Constituída a Maioria por uma legenda ou composição partidária, a legenda
imediatamente de maior representação será considerada a Minoria.
1962

Art. 32. Quando um Partido ou Bloco Parlamentar representar, pelo menos, um décimo do total de Deputados e por manifestação oficial de seu Partido ou do Bloco deliberar colocar-se em oposição ao Govêrno, o Líder dêsse Partido ou Bloco, será designado
como Líder da Oposição.
1955

Art. 13. Constituída uma maioria parlamentar, para defesa de determinada política,
por um ou mais Partidos Políticos, considerar-se-ão minorias os demais Partidos.
Parágrafo único. Os Partidos Políticos não integrados na maioria parlamentar poderão
escolher, sem prejuízo das funções dos respectivos Líderes, um Líder comum, que terá o
título de Líder da Minoria. Não havendo acôrdo, terá as prerrogativas de Líder da Minoria o Líder do Partido Político, ou Bloco Parlamentar, não integrado na maioria, que tiver
o maior número de representantes.21 Os demais Partidos, não integrados nem na maioria
nem na minoria, poderão também, formando bloco, escolher o seu Líder comum.

20

O conteúdo desses artigos já havia sido introduzido pela Resolução nº 11 de 1951.

21

O conteúdo dessa parte do artigo já havia sido introduzido pela Resolução nº 11 de 1951.
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TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

CAPÍTULO I
DA MESA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 14. À Mesa, na qualidade de Comissão Diretora, incumbe a direção
dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara.
1972

Art. 13. À Mesa da Câmara compete a direção dos trabalhos legislativos e a supervisão
dos serviços administrativos da Casa.
1955

Art. 15. À Mesa da Câmara dos Deputados compete a direção dos trabalhos legislativos
e dos serviços administrativos desta Casa do Congresso.
1949

Art. 10. À Mesa a Câmara dos Deputados compete a direção de todos os seus trabalhos.
1947

Art. 9º À Mesa da Câmara dos Deputados compete a direção de todos os seus trabalhos.
1934

Art. 13. À Mesa da Camara dos Deputados compete a direcção de todos os seus
trabalhos.
1928

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

§ 1º A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituindo-se, a
primeira, do Presidente e de dois Vice-Presidentes e, a segunda, de quatro
Secretários.
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1972

Art. 13. (...)
§ 1º A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituindo-se, a primeira, do
Presidente e de dois Vice-Presidentes e, a segunda, de quatro Secretários. (...)
1955

Art. 15. (...)
§ 1º A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituindo-se, a primeira, do
Presidente e de dois Vice-Presidentes e a segunda, de quatro Secretários. (...)
1949

Art. 10. (...)
§ 1º A Mesa compõe-se do Presidente e de quatro Secretários.
§ 2º Haverá dois Vice-Presidentes, que tomarão parte na reuniões da Mesa, com direito de
voto.
1947

Art. 9º (...)
§ 1º A Mesa compõe-se do Presidente e de quatro Secretários.
§ 2º Para suprir a falta do Presidente, haverá dois Vice-Presidentes.
(...)
§ 4º Nenhum membro da Mesa poderá deixar sua cadeira sem que possa ser substituído
imediatamente.
1934

Art. 13. (...)
§ 1º A Mesa compõe-se de um Presidente e de quatro Secretarios.
§ 2º Para supprir a falta do Presidente e dos Secretarios haverá respectivamente dois
Vice-Presidentes e quatro Supplentes de Secretarios. 1928
Art. 55. (...)
§ 1º A Mesa compõe-se de um Presidente e de quatro Secretarios.
§ 2º Para supprir a falta do Presidente (...) haverá dois Vice-Presidentes (...).
1904

Art. 31. A Mesa será composta de um Presidente e quatro Secretarios, eleitos no principio
da sessão ordinaria e que servirão até serem substituidos na sessão ordinaria do anno
seguinte.
Art. 33. Para supprir a falta do Presidente (...) haverá dous Vice-Presidentes (...).
1891

Art. 18. A Mesa será composta de um Presidente e quatro Secretários que funccionarão
por um mez, podendo entretanto se reeleitos.
Art. 20. Para supprir a falta do Presidente (...) haverá dous Vice-Presidentes (...).
1870

Art. 18. A Mesa será composta de um Presidente e quatro Secretarios, que serão eleitos
para servirem por hum mez, mas poderão ser reeleitos.
Art. 20. Para supprir a falta do Presidente (...) haverá tres Vice-Presidentes (...).

71

Art. 14

Memória e análise de leis

1831

Art. 18. A Mesa será composta de hum Presidente, e quatro Secretarios, que serão nomeados para servirem por hum mez; mas poderão ser reeleitos.
Art. 20. Para supprir a falta do Presidente, (...) haverá hum Vice-Presidente (...).
1826

18. A Meza será composta de hum Presidente, e quatro Secretarios.
22. Para suprir a falta do Presidente, (...) haverá hum Vice-Presidente (...).

§ 2º A Mesa contará, ainda, com quatro Suplentes de Secretário para o
efeito do § 1º do art. 19.
1972

Art. 13. (...)
§ 1º (...) Haverá, também, quatro Suplentes de Secretários.
1955

Art. 15. (...)
§ 1º (...) Haverá, também, quatro Suplentes de Secretários.
1949

Art. 10. (...)
§ 3º Haverá, também, quatro Suplentes de Secretário.
1947

Art. 9º (...)
§ 3º Para suprir a falta dos Secretários, haverá quatro Suplentes.
1934

Art. 13. (...)
§ 2º Para supprir a falta (...) dos Secretarios haverá (...) quatro Supplentes de Secretarios.
1928

Art. 55. (...)
§ 2º Para supprir a falta (...) dos Secretarios haverá (...) dois Supplentes de Secretarios.
1904

Art. 33. Para supprir a falta (...) [dos] Secretarios haverá (...) dous Secretarios Supplentes.
1891

Art. 20. Para supprir a falta (...) [dos] Secretarios haverá (...) dous Vice-Presidentes e
dous Secretarios Supplentes.
1870

Art. 20. Para supprir a falta (...) [dos] Secretarios haverá (...) dous Secretarios Supplentes.
1831

Art. 20. Para supprir a falta (...) [dos] Secretarios haverá (...) dois Secretarios Supplentes.
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1826

22. Para suprir a falta (...) [dos] Secretarios haverá (...) dois Secretarios Supplentes.

§ 3º A Mesa reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por quinzena, em dia e
hora prefixados, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente ou por quatro de seus membros efetivos.
1972

Art. 13. (...)
§ 2º A Mesa reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, em dia e hora prefixados.

§ 4º Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer a cinco
reuniões ordinárias consecutivas, sem causa justificada.
1972

Art. 13. (...)
§ 3º Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer a cinco reuniões
ordinárias consecutivas, sem causa justificada.
1955

Art. 15. (...)
§ 3º Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer às sessões por mais
de 10 dias consecutivos, sem causa justificada e conhecida do Plenário.
1949

Art. 10. (...)
§ 5º Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer às sessões por mais
de dez dias consecutivos, sem causa justificada e conhecida do Plenário.

§ 5º Os membros efetivos da Mesa não poderão fazer parte de Liderança
nem de Comissão Permanente, Especial ou de Inquérito.
1972

Art. 13. (...)
§ 4º Os membros da Mesa não poderão fazer parte de qualquer Comissão, Permanente
ou Especial, salvo nos casos expressos neste Regimento.
1955

Art. 15. (...)
§ 4º Os membros da Mesa não poderão fazer parte de qualquer Comissão, Permanente
ou Especial, salvo nos casos expressos neste Regimento.
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1949

Art. 11. Os membros da Mesa, os Vice-Presidentes e os Suplentes de Secretários não
poderão fazer parte de qualquer Comissão, Permanente ou Especial.
1947

Art. 11. Os membros da Mesa, e os Suplentes de Secretários, não poderão fazer parte de
qualquer Comissão, Permanente, ou Especial.
1934

Art. 15. Os membros da Mesa, bem como os Vice-Presidentes e os Supplentes de Secretarios, não poderão fazer parte de qualquer Commissão, Permanente, ou Especial,
a não ser a Executiva.
1928

Art. 58. Os membros da Mesa, bem como os Vice-Presidentes e os Supplentes de Secretarios, não poderão fazer parte de qualquer Commissão, Permanente, ou Especial.
1904

Art. 37. O Presidente da Camara e os quatro Secretarios não poderão fazer parte das
demais Commissões.
Art. 39. Os Vice-Presidentes poderão ser membros de qualquer Commissão, e deverão
continuar no exercicio daquellas para que tiverem sido eleitos, excepto quando, por
impedimento do Presidente, occuparem o seu logar por mais de oito dias.
1891

Art. 24. O Presidente da Camara e os quatro Secretarios não poderão fazer parte das
demais Commissões.
Art. 26. Os Vice-Presidentes poderão ser membros de qualquer Commissão, e deverão
coutinuar no exercicio daquellas para que tiverem sido eleitos, excepto quando por
impedimento do Presidente occuparem o seu logar por mais de oito dias.
1870

Art. 24. O Presidente não poderá ter exercicio em Commissão alguma, durante a sua
Presidencia, excepto na de policia; mas poderá ser votado para qualquer das Comissões
Permanentes.
Art. 27. Os Vice-Presidentes poderão ser membros de qualquer Commissão, e deverão
continuar no exercicio daquellas, para que tiverem sido eleitos, excepto quando por
impedimento do Presidente occuparem o seu lugar por dias.
1831

Art. 24. O Presidente não poderá ter exercicio em Commissão alguma, durante a sua
Presidencia, excepto na de Policia; mas poderá ser votado para qualquer das Comissões
Permanentes.
Art. 27. O Vice-Presidente poderá ser membro de qualquer Commissão, e deverá continuar no exercicio daquellas, para que tiver sido eleito; excepto quando por impedimento prolongado do Presidente occoupar o seu lugar por dias. Terá o mesmo tratamento que o Presidente.
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1826

26. O Presidente não poderá ter exercicio em Commissão, durante a sua Presidencia;
mas poderá ser votado para qualquer das Comissoens Permanentes.
29. O Vice-Presidente poderá ser membro de qualquer Commissão; e deverá continuar
no exercicio daquellas, para que tiver sido eleito; excepto quando, por impedimento do
Presidente, occupar o seu lugar.

§ 6º A Mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de trinta sessões após
a sua constituição, fixará a competência de cada um dos seus membros,
prevalecendo a da sessão legislativa anterior enquanto não modificada.
1972

Art. 19. (...)
§ 1º A Mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de trinta dias após a sua constituição, fixará as competências a cada um dos seus membros, prevalecendo a da sessão
legislativa anterior enquanto não modificada.
1955

Art. 21. (...)
§ 1º Aos demais Secretários [além do Primeiro] serão distribuídas pela Mesa, em ato
que deverá ser publicado dentro de 30 dias de sua constituição, as atribuições da Secretaria que lhes sejam adequadas, prevalecendo a distribuição da sessão legislativa
anterior enquanto não modificada.
1934

Art. 60. As attribuições dos membros da Commissão Executiva são discriminadas no
Capitulo – Da Mesa.

Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei, neste
Regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente resultantes:
I – dirigir todos os serviços da Casa durante as sessões legislativas e nos
seus interregnos e tomar as providências necessárias à regularidade dos
trabalhos legislativos, ressalvada a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
I – (...) tomar todas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
II – dirigir todos os serviços da Câmara durante as sessões legislativas e nos seus
interregnos;
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1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
I – tomar tôdas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
II – dirigir todos os serviços da Câmara durante as sessões legislativas e nos seus
interregnos;
(...)
Parágrafo único. Tôdas as providências necessárias à eficiência e à regularidade dos
trabalhos legislativos far-se-ão através da Presidência, cabendo à Secretaria a direção
de todos os serviços administrativos da Câmara durante as sessões legislativas e nos
seus interregnos.
1949

Art. 12. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições
regimentais:
I – tomar tôdas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
(...)
III – dirigir todos os serviços da Câmara, durante as sessões legislativas e nos seus
interregnos;
1947

Art. 11. (...)
§ 1º À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições
regimentais:
I – tomar tôdas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
II – dirigir todos os serviços da Câmara, durante as sessões legislativas e nos seus
interrégnos;
1934

Art. 44. Á Commissão Executiva compete, além de outras disposições regimentaes:
a) tomar todas as providencias necessarias á regularidade dos trabalhos legislativos;
b) dirigir todos os serviços da Camara, durante as sessões legislativas e nos seus
interregnos;
1928

Art. 91. Á Commissão de Policia [que é constituída pela Mesa] compete, além das
funcções que lhe são attribuidas no capitulo – Da Mesa – e em outras disposições
regimentaes:
a) tomar todas as providencias necessarias á regularidade dos trabalhos legislativos;
b) dirigir todos os serviços da Camara, durante as sessões legislativas e nos seus
interregnos;

II – constituir, excluído o seu Presidente, alternadamente com a Mesa do
Senado, a Mesa do Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 57 da
Constituição Federal;
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1928

Art. 57. O Presidente e os Vice-Presidentes substituirão o Vice-Presidente do Senado,
em seus impedimentos, quando estiver funccionando o Congresso Nacional.
Paragrapho unico. O 1º e o 2º Secretarios servirão como 2º e 4º do Congresso Nacional e,
nesse caracter, substituirão o Presidente e os Vice-Presidentes, em seus impedimentos.

III – promulgar, juntamente com a Mesa do Senado Federal, emendas à
Constituição;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XIX – promulgar, juntamente com a Mesa do Senado Federal, as emendas à Constituição;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XIII – promulgar os atos e resoluções da Câmara;

IV – propor ação de inconstitucionalidade, por iniciativa própria ou a requerimento de Deputado ou Comissão;
V – dar parecer sobre a elaboração do Regimento Interno da Câmara e
suas modificações;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
I – opinar sobre a elaboração do Regimento Interno da Câmara e suas modificações (...);

VI – conferir aos seus membros atribuições ou encargos referentes aos
serviços legislativos e administrativos da Casa;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XXII – fixar, aos seus membros, competências referentes aos serviços legislativos e
administrativos;
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VII – fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câmara;
VIII – adotar medidas adequadas para promover e valorizar o Poder Legislativo e resguardar o seu conceito perante a Nação;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XXVIII – tomar conhecimento das críticas feitas à Câmara ou a qualquer de seus membros, pela imprensa, rádio e pela televisão;
XXIX – promover a realização de campanhas educativas e divulgações, em caráter permanente, bem como adotar medidas adequadas para promoção e valorização do Poder
Legislativo e consolidação do seu conceito perante a Nação, com objetivo inclusive de
fortalecimento das instituições democráticas.

IX – adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para
a defesa judicial e extrajudicial de Deputado contra a ameaça ou a prática
de ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do
mandato parlamentar;
X – fixar, no início da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, ouvido o Colégio de Líderes, o número de Deputados por Partido ou
Bloco Parlamentar em cada Comissão Permanente;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XXIV – fixar, ao inicio da legislatura, o número de Deputados de cada Comissão
Permanente;

XI – elaborar, ouvido o Colégio de Líderes e os Presidentes de Comissões
Permanentes, projeto de Regulamento Interno das Comissões, que, aprovado pelo Plenário, será parte integrante deste Regimento;
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XII – promover ou adotar, em virtude de decisão judicial, as providências
necessárias, de sua alçada ou que se insiram na competência legislativa da
Câmara dos Deputados, relativas aos arts. 102, I, q, e 103, § 2º, da Constituição Federal;
XIII – apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros
de Estado, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XVIII – encaminhar, através da Presidência da República, requerimento de informações, nos termos do art. 30, parágrafo único, alínea d, da Constituição;

XIV – declarar a perda do mandato de Deputado, nos casos previstos nos
incisos III, IV e V do art. 55 da Constituição Federal, observado o disposto no § 3º do mesmo artigo;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XVI – declarar a perda do mandato de Deputado, nos casos previstos nos incisos III, IV
e V do art. 35 da Constituição, observado o disposto nos §§ 3º e 4º desse mesmo artigo;

XV – aplicar a penalidade de censura escrita a Deputado;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XVII – aplicar a penalidade prevista no art. 264 deste Regimento;

XVI – decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao
ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Câmara;
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1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XII – interpretar conclusivamente, em grau de recurso, os dispositivos do Regulamento
dos Serviços Administrativos da Câmara;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XIV – interpretar conclusivamente, em grau de recurso, os dispositivos do Regulamento da Secretaria;

XVII – propor, privativamente, à Câmara projeto de resolução dispondo
sobre sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
IV – propor, privativamente, à Câmara criação e extinção de cargos e funções relativos
a seus serviços, bem como a fixação de vencimentos e, concessão de quaisquer vantagens aos seus servidores;
(...)
XI – propor à Câmara a criação ou modificações de seus serviços, dar parecer sobre
projetos a eles relativos e baixar os respectivos regulamentos;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
IV – propôr, privativamente, à Câmara, a criação dos lugares necessários ao serviço de
sua Secretaria, bem como concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento
de vencimentos aos seus funcionários;
(...)
XI – elaborar o Regulamento da Secretaria, observados os preceitos regimentais;
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1949

Art. 12. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições
regimentais:
(...)
VI – propor, privativamente, à Câmara, a criação dos lugares necessários ao serviço de
sua Secretaria;
1947

Art. 11. (...)
§ 1º À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais:
(...)
IV – propor à Câmara a criação dos lugares necessários ao serviço de sua Secretaria;
1934

Art. 44. Á Commissão Executiva compete, além de outras disposições regimentaes:
(...)
d) propôr á Camara a creação dos logares necessários ao serviço de sua Secretaria e a
nomeação dos funccionarios desta;
1928

Art. 91. Á Commissão de Policia [constituída pela Mesa] compete, além das funcções
que lhe são attribuidas no capitulo – Da Mesa – e em outras disposições regimentaes:
(...)
d) propôr á Camara a creação dos logares necessários ao serviço de sua Secretaria;
e) propôr á Camara a nomeação dos funccionarios de sua Secretaria;
1904

Art. 235. O director e empregados da Secretaria serão nomeados, dispensados do serviço e demittidos pela Camara em virtude de proposta da Commissão de Policia. Todos
os outros empregados subalternos serão nomeados e despedidos pela dita Commissão,
e dispensados pela Camara.
Paragrapho unico. Os porteiros, ajudantes de porteiro e contínuos que contarem mais
de 10 annos de serviço somente poderão ser dispensados e demittidos pela Camara em
virtude de proposta da Commissão de Policia.
1891

Art. 188. O numero e vencimentos dos empregados da Secretaria e dos mais que forem
necessarios para a guarda e serviço da Casa serão fixados pela Camara sob proposta da
Commissão de Policia, a qual estabelecerá em regulamento os deveres e attribuições de
todos os ditos empregados.
1870

Art. 223. O numero e vencimentos dos empregados da Secretaria e dos mais que forem
necessarios para a guarda e serviço da Casa, serão fixados pela Camara sob proposta da
Commissão de Policia, a qual estabelecerá em regulamento os deveres e attribuições de
todos os ditos empregados.
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1831

Art. 33. Todos os Secretarios conjunctamente proporão á Camara o numero, e ordenados respectivos dos Officiaes da Secretaria.
Art. 206. O porteiro, continuos, e mais empregados subalternos, que forem necessarios
para guarda e serviço da Casa, serão propostos á approvação da Camara pela Commissão de Policia, a qual distribuirá á cada hum delles o serviço, de que houver de ficar
encarregado, ordenando-lhe o modo por que o há de executar.
Art. 207. A mesma Commissão proporá o numero, e ordenados de todos os empregados subalternos para a Camara decidir e que parecer acertado.
1826

225. A Commissão de Policia proporá porteiro, continuos, e mais empregados subalternos, que forem necessarios para guarda, e serviço, da Camara, destribuindo a cada
hum o serviço, de que houver de ficar encarregado e ordenando-lhe o modo por que o
ha de executar.
226. A mesma Commissão proporá o numero, e os ordenados de todos os empregados
subalternos, e a Camara decidirá o que lhe parecer acertado.

XVIII – prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagens
devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
V – prover os lugares dos Serviços Administrativos da Câmara;
VI – conceder licença, aposentadoria e vantagens previstas em lei aos servidores da
Câmara, bem como colocá-los em disponibilidade;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
V – prover os lugares da Secretaria da Câmara;
VI – conceder licença e aposentadoria aos funcionários da Secretaria;
(...)
XII – aprovar o quadro de diaristas e contratados, autorizar o seu preenchimento, bem
como lotar o pessoal efetivo dos diversos serviços;
1949

Art. 12. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições
regimentais:
(...)
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VII – prover os lugares da Secretaria da Câmara;
VIII – conceder licença e aposentadoria aos funcionários da Secretaria.
1947

Art. 11. (...)
§ 1º À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições
regimentais:
(...)
III – prover a policia interna da Câmara;
(...)
V – prover os lugares da Secretaria, nas vagas ocorrentes;
VI – nomear o pessoal subalterno necessário ao serviço da Câmara;
VII – assinar os títulos de nomeação dos funcionários da Câmara;
VIII – conceder licença, com ou sem vencimentos, aos funcionários da Câmara;
IX – conceder aposentadoria, na forma do Regulamento da Secretaria.
1934

Art. 44. Á Commissão Executiva compete, além de outras disposições regimentaes:
(...)
c) prover a policia interna da Camara;
(...)
e) promover os funcionários da Secretaria, nas vagas occorrentes;
f) nomear o pessoal subalterno necessario ao serivço da Camara;
g) assignar os títulos de nomeação dos funccionarios da Camara;
h) conceder licença, com ou sem vencimentos, aos funccionarios da Camara.
1928

Art. 91. Á Commissão de Policia compete, além das funcções que lhe são attribuidas
no capitulo – Da Mesa – e em outras disposições regimentaes:
(...)
c) a policia interna da Camara;
(...)
e) propôr á Camara a nomeação dos funccionarios de sua Secretaria;
f) promover os funccionarios da Secretaria, nas vagas occorrentes;
g) nomear o pessoal subalterno necessário ao serviço da Camara;
h) assignar os títulos de nomeação dos funccionarios da Camara;
i) conceder licença, com ou sem vencimentos, aos funcionários da Camara.
1904

Art. 223. O director e empregados da Secretaria serão nomeados, dispensados do
serviço e demittidos pela Camara, em virtude de proposta da Commissão de Policia. Todos os outros empregados subalternos serão nomeados e despedidos pela dita
Commissão e dispensados pela Camara.
Paragrapho unico. Os porteiros, continuos e correios, porém, que contarem mais de
dez annos de serviço, sómente poderão ser dispensados e demittidos pela Camara em
virtude de proposta da Commissão de Policia.
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1891

Art. 189. O director e empregados da Secretaria serão nomeados, dispensados do serviço e demittidos pela Camara, em virtude de proposta da Commissão de Policia. Todos
os outros empregados da Secretaria e da Casa serão nomeados e despedidos pela dita
Commissão sem dependência de approvação da Camara.
1870

Art. 224. O official maior, officiaes e mais empregados da Secretaria, e os porteiros e
continuos serão nomeados, dispensados do serviço e demittidos pela Camara em virtude de proposta da Commissão de Policia. Todos os outros empregados subalternos
da Casa serão nomeados e despedidos pela dita Commissão sem dependencia de approvação da Camara.

XIX – requisitar servidores da administração pública direta, indireta ou
fundacional para quaisquer de seus serviços;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XV – requisitar servidores de repartições públicas, autárquicas e de sociedades de economia mista, para quaisquer de seus serviços;

XX – aprovar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
X – elaborar a proposta orçamentária da Câmara e encaminhá-la ao Poder Executivo;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XV – solicitar, em projeto de lei, ou emenda, os créditos necessários ao funcionamento
da Câmara e dos seus serviços, e os necessários ao Senado, quando pedidos pela respectiva Mesa;

XXI – encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços;
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1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XIII – encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços;

XXII – estabelecer os limites de competência para as autorizações de despesa;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
IX – autorizar despesas, bem como a assinatura de convênios e de contratos de prestação de serviços;
(...)
XXV – fixar os limites de competência para as autorizações de despesa;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
IX – autorizar despesas até Cr$ 200.000,00, ou solicitar ao Plenário, em projeto de resolução, autorização para despesas que excedam desta quantia e não constantes das
tabelas orçamentárias;
X – autorizar a realização de quaisquer obras no Palácio Tiradentes, desde que de custo
inferior a Cr$ 200.000,00, ou pedir ao Plenário autorização, quando superior a quantia;

XXIII – autorizar a assinatura de convênios e de contratos de prestação
de serviços;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XXIII – autorizar a contratação de pessoal;

XXIV – aprovar o orçamento analítico da Câmara;
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1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XXVI – aprovar o orçamento analítico da Câmara;

XXV – autorizar licitações, homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
VII – julgar concorrências e demais licitações;
(...)
XXVII – aprovar o calendário anual de compras;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
VII – julgar a concorrências para fornecimento de material, ou realização de obras;

XXVI – exercer fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas,
total ou parcialmente, pela Câmara, nos limites das verbas que lhes forem
destinadas;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
XXI – exercer fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, total ou parcialmente, pela Câmara, nos limites das verbas que lhes forem destinadas;

XXVII – encaminhar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas da Câmara em cada exercício financeiro;
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
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Art. 15

VIII – encaminhar ao Tribunal de Contas da União o balanço da receita e da despesa
efetuadas em cada exercício financeiro;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
VIII – julgar e encaminhar à aprovação do Plenário as contas da Diretoria;

XXVIII – requisitar reforço policial, nos termos do parágrafo único do
art. 270;
XXIX – apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório sobre
o seu desempenho.
1972

Art. 14. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
III – apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, a 5 de dezembro, resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório sobre o seu
rendimento;
1955

Art. 16. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes:
(...)
III – dar conhecimento à Câmara, na segunda quinzena de agôsto e na última sessão
do ano, da resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório, em que será
apreciado o seu rendimento de acôrdo com os relatórios organizados pelas Comissões;
1949

Art. 12. À Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições
regimentais:
(...)
V – dar conhecimento à Câmara, na segunda quinzena de julho e na última sessão do
ano, da resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório, em que será
apreciado o rendimento dos mesmos trabalhos;
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1947

Art. 11. (...)
§ 3º A Mesa dará conhecimento à Câmara, em sua última sessão anual, da sinopse dos
trabalhos realizados durante a sessão legislativa.
1934

Art. 105. A Mesa, cada anno, dará conhecimento á Camara, em sua ultima sessão, da
synopse dos trabalhos realizados durante a sessão legislativa.
1928

Art. 158. A Mesa dará conhecimento á Camara, em sua ultima sessão, da synopse dos
trabalhos realizados durante a sessão legislativa.

Parágrafo único. Em caso de matéria inadiável, poderá o Presidente, ou
quem o estiver substituindo, decidir, ad referendum da Mesa, sobre assunto de competência desta.
1972

Art. 14. (...)
Parágrafo único. A Mesa poderá delegar a quaisquer de seus membros atribuições constantes do inciso VI deste artigo.
Art. 15. Em caso de matéria relevante e inadiável, poderá qualquer membro da Mesa,
observada a ordem de precedência dos cargos, decidir, ad referendum, sobre as atribuições de sua competência.
1955

Art. 17. A decisão de competência da Mesa pode ser tomada, sem seu prévio assentimento, durante a sessão da Câmara por quem a presidir, ad referendum da mesma.
Parágrafo único. Só após a decisão da Mesa, em sua primeira reunião, homologando,
ou não, a decisão, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça o recurso
previsto no art. 83, § 4º, do Regimento Interno.

Seção II
Da Presidência
Art. 16. O Presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos
termos deste Regimento.
Parágrafo único. O cargo de Presidente é privativo de brasileiro nato.
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Art. 16

1972

Art. 16. O Presidente é o representante da Câmara quando ela houver de se enunciar
coletivamente, o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, tudo na conformidade deste Regimento.
1962

Art. 3º O Presidente faz observar o Regimento, mantém a ordem, assegura o bom andamento dos trabalhos da Câmara, concede a faculdade de falar, dirige e disciplina a
discussão, decide as questões de ordem, estabelece o regime de votação, anuncia-lhe o
resultado, zela pelo cumprimento dos deveres da Mesa e é o órgão da Câmara quando
ela houver de se manifestar coletivamente, tudo na conformidade deste Regimento.
1955

Art. 18. O Presidente é o órgão da Câmara, quando ela houver de se anunciar coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade
dêste Regimento.
1949

Art. 13. O Presidente é o órgão da Câmara, quando ela houver de se enunciar coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade
dêste Regimento.
1947

Art. 12. O Presidente é o órgão da Câmara, quando ela houver de se enunciar coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade
dêste Regimento.
1934

Art. 16. O Presidente é o órgão da Camara, quando ella houver de se enunciar collectivamente, o regulador dos seus trabalhos, e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade
deste Regimento.
1928

Art. 61. O Presidente é o órgão da Camara, quando ella houver de se enunciar collectivamente, o regulador dos seus trabalhos, e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade deste
Regimento.
1904

Art. 34. O Presidente é nas sessões o órgão da Camara, todas as vezes que ella tiver
de ennunciar-se collectivamente; é tambem fiscal da regularidade dos trabalhos e da
conservação da boa ordem, tudo na conformidade deste Regimento.
1891

Art. 21. O Presidente é nas sessões o órgão da Camara e todas as vezes que ella tem de
enunciar-se colIectivamente.
1870

Art. 21. O Presidente é nas sessões o órgão da Camara todas as vezes que ella tem de
enunciar-se colIectivamente.
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1831

Art. 21. O Presidente he nas sessões o órgão da Câmara todas as vezes, que ella tiver de
enunciar-se collectivamente.
1826

23. O Presidente he nas sessoens o orgão da Câmara todas as vezes, que ella tiver de
enunciar-se collectivamente.

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste
Regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
a) presidi-las;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
1) presidi-las;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
a) presidi-las;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
a) presidi-las;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
I – presidir às sessões da Câmara;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
1ª) presidir ás sessões da Camara;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
1ª) presidir as sessões da Camara;

b) manter a ordem;
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Art. 17

1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
2) manter a ordem;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
b) manter a ordem e fazer observar o Regimento;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
c) abri-las e encerrá-las, manter a ordem e fazer observar o Regimento;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
II – abrir e encerrar as sessões, manter a ordem e fazer observar o Regimento;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
2ª) abrir e encerrar as sessões ás horas competentes, nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição, as leis da Republica e este Regimento;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
2ª) abrir e encerrar as sessões ás horas competentes, nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição, as leis da Republica e este Regimento;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
1ª) abrir e encerrar as sessões a horas competentes, neIlas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
1ª) abrir e encerrar as sessões a horas competentes; neIlas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento;
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1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
1ª) abrir e fechar as sessões ás horas competentes; nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento;
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
1ª) abrir e fechar as sessões às horas competentes, e nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
1ª) abrir e fechar as sessoens às horas competentes, e nellas manter a ordem, fazer observar a Constituição, e este Regimento.

c) conceder a palavra aos Deputados;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
4) conceder a palavra aos Deputados;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
c) conceder a palavra aos Deputados;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
c) conceder a palavra aos Deputados;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
V – conceder a palavra aos Deputados;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
6ª) conceder a palavra aos Deputados, na ordem da inscripção, aos que a solicitarem
verbalmente, nos termos do Regimento; e negal-a aos que a pedirem sem direito;
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Art. 17

1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
6ª) conceder a palavra aos Deputados, na ordem da inscripção, aos que a solicitarem
verbalmente, nos termos do Regimento; e negal-a aos que a pedirem sem direito;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
2ª) conceder a palavra aos Deputados, que competentemente a pedirem;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
2ª) conceder a palavra aos Deputados, que competentemente a pedirem;
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
2ª) Conceder a palavra aos Deputados, que competentemente a pedirem;
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
(...)
2ª) Conceder a palavra aos Deputados que competentemente a pedirem.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
2º) Conceder a palavra aos Deputados, que competentemente a pedirem.

d) advertir o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que dispõe, não
permitindo que ultrapasse o tempo regimental;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
15) advertir o orador ou aparteante quanto ao tempo de que dispõe;
16) não permitir que o orador ou aparteante ultrapasse o tempo regimental;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
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q) solicitar a atenção do orador, ao terminar a hora do expediente e da Ordem do Dia,
ou ao se esgotar o tempo de que dispõe;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
f) solicitar a atenção do orador ao terminar a hora do expediente e da Ordem do Dia,
ou ao se esgotar o tempo de que dispõe;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
VIII – chamar a atenção do orador ao terminar a hora do expediente e da Ordem do
Dia, ou ao se esgotar o tempo em que teria direito de ocupar a tribuna;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
9ª) chamar a attenção do orador, ao terminar a hora do expediente e da Ordem do Dia,
ou ao se esgotar o tempo a que tem direito de occupar na tribuna;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
9ª) chamar a attenção do orador, ao terminar a hora do expediente e da Ordem do Dia,
ou ao se esgotar o tempo a que tem direito de occupar na tribuna;

e) convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da
proposição ou contra ela;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
5) convidar o orador a declarar, quando for o caso, se vai falar a favor de proposição ou
contra ela;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
d) convidar o orador a declarar, quando fôr o caso, se vai falar a favor ou contra à
proposição;
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Art. 17

1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
d) convidar o orador a declarar, quando fôr o caso, se vai falar a favor ou contra a
proposição;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
VI – convidar o orador a declarar prèviamente, se vai falar a favor, ou contra, a proposição em discussão;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
7ª) convidar o orador a declarar, previamente, se vae falar a favor, ou contra a proposição em discussão;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
7ª) convidar o o orador a declarar, previamente, se vae falar a favor, ou contra a materia
em discussão;

f) interromper o orador que se desviar da questão ou falar do vencido,
advertindo-o, e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
6) interromper o orador que se desviar da questão, falar contra o vencido, ou faltar à consideração à Câmara, ao Senado, ao Congresso ou a qualquer de seus membros, e, em geral, aos Chefes e Membros dos Poderes Públicos, advertindo-o e, em caso de insistência,
retirando-lhe a palavra;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
e) interromper o orador que se desviar da questão, falar contra o vencido, ou faltar à consideração à Câmara, ao Senado, ou a qualquer de seus membros, e, em geral, aos Chefes
dos Poderes Públicos, advertindo-o e, em caso de insistência, lhe retirando a palavra;
95

Art. 17

Memória e análise de leis

1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
e) interromper o orador, que se desviar da questão, falar contra o vencido, ou faltar consideração à Câmara, ao Senado, ou a qualquer de seus membros, e, em geral, aos Chefes
dos Poderes Públicos, advertindo-o, e, em caso de insistência, retirando-lhe a palavra;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
VII – interromper o orador, que se desviar da questão, falar contra o vencido, faltar à
consideração à Câmara, ao Senado, ou a algum dos seu membros, e, em geral, aos Chefes dos Poderes Públicos, advertindo-o, chamando-o à ordem e retirando-lhe a palavra;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
8ª) interromper o orador que se desviar da questão, falar contra o vencido, faltar á consideração á Camara, ao Senado, ou a algum dos seus membros, e em geral aos representantes
do Poder Publico, advertindo-o, chamando-o á ordem e retirando-lhe a palavra, se não fôr
obedecido;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
8ª) interromper o orador, quando se desviar da questão, quando falar contra o vencido,
quando faltar á consideração á Camara, ao Senado, ou a algum dos seus membros e,
em geral, aos representantes do Poder Publico, advertindo-o, chamando-o á ordem e
retirando-lhe a palavra, si não fôr obedecido;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
11) interromper o orador quando se desviar da questão, ou quando faltar á consideração devida á Camara e ao Senado, e em geral aos representantes dos Poderes Publicos, advertindo-o
e chamando-o ao ponto da questão ou á ordem e, finalmente, retirar-lhe a palavra si não fôr
obedecido, na conformidade deste Regimento, resalvado, entretanto, o direito de critica que
assiste ao Deputado;

g) autorizar o Deputado a falar da bancada;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
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Art. 17

a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
9) autorizar o Deputado a falar da bancada;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
h) autorizar Deputado a falar da bancada;

h) determinar o não apanhamento de discurso, ou aparte, pela Taquigrafia;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
10) determinar o não apanhamento de discurso, ou aparte, pela Taquigrafia;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
i) determinar o não apanhamento de discurso pela Taquigrafia;

i) convidar o Deputado a retirar-se do recinto do Plenário, quando perturbar a ordem;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
11) convidar o Deputado a retirar-se do recinto do Plenário, quando perturbar a ordem;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
j) convidar o Deputado a retirar-se do recinto do Plenário, quando perturbar a ordem;
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1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
15) esgotados os recursos prescriptos no nº 11 póde o Presidente, não sendo obedecido,
mandar sahir do recinto o Deputado durante a mesma sessão, de accordo com a Camara, de quem, em acto expresso, pedirá essa permissão.

j) suspender ou levantar a sessão quando necessário;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
12) suspender ou levantar a sessão quando necessário;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
k) suspender ou levantar a sessão quando necessário;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
l) interromper a sessão se necessário; suspendê-la, quando não puder manter a ordem,
ou as circunstâncias o exigirem; levantá-la, ao término dos trabalhos;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XIX – suspender a sessão, deixando a cadeira da Presidência, quando não puder manter
a ordem, ou as circunstâncias o exigirem;
XX – levantar a sessão;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
22ª) suspender a sessão, deixando a cadeira da Presidencia, quando não puder manter
a ordem, ou as circunstancias o exigirem;
23ª) levantar a sessão;
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Art. 17

1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
22ª) suspender a sessão, deixando a cadeira da Presidencia, quando não puder manter
a ordem, ou as circunstancias o exigirem;
23ª) levantar a sessão;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
6ª) suspender a sessão ou levantal-a quando não puder manter a ordem ou as circumstancias o exigirem. Neste caso, não podendo ser ouvido, deixará a cadeira;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
6ª) suspender a sessão ou levantal-a quando não puder manter a ordem ou as circumstancias o exigirem. Neste caso, não podendo ser ouvido, deixará a cadeira;
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
6ª) Suspender a sessão ou levantal-a quando não puder manter a ordem ou as circumstancias o exigirem (art. 220);
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
(...)
6ª) Suspender a sessão, ou levantal-a, quando não poder sustentar a ordem, ou as circumstancias o exigirem.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
6º) Suspender a sessão, e levantala se as circumstancias o exigirem.

l) autorizar a publicação de informações ou documentos em inteiro teor,
em resumo ou apenas mediante referência na ata;
m) nomear Comissão Especial, ouvido o Colégio de Líderes;
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1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
14) nomear Comissão Especial prevista nas alíneas I, II, III e IV do art. 31 e as dos arts.
32, 33, 36, 237, § 1º e 256;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
p) nomear Comissão Especial prevista nas alíneas I, II e III do art. 30;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
III – quanto às Comissões:
a) nomear, por autorização da Câmara, Comissão Externa;
b) nomear a Comissão Especial de cinco membros prevista no § 4º do art. 107;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XIII – nomear, por autorização da Câmara, Comissões Temporárias;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
16ª) nomear, por autorização da Camara, Commissões Especiaes, Mixtas e Externas;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
16ª) nomear por autorização da Camara, Commissões Especiaes, Mixtas e Externas;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
10) nomear as Commissões Especiaes que a Camara julgar conveniente;

n) decidir as questões de ordem e as reclamações;
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1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
17) decidir conclusivamente as questões de ordem e as reclamações;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
r) decidir conclusivamente as questões de ordem e as reclamações;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
g) decidir as questões de ordem e as reclamações;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXVII – resolver, durante as sessões as questões de ordem;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
29ª) resolver todas as questões de ordem que ocorrerem durante as sessões.
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
30ª) resolver todas as questões de ordem que ocorrerem durante as sessões.

o) anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados presentes em
Plenário;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
18) anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados presentes;
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1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
s) anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados presentes;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
h) anunciar a Ordem do Dia e número de Deputados presentes;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
IX – anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados presentes;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
10ª) annunciar a Ordem do Dia e o numero de Deputados presentes;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
10ª) annunciar a Ordem do Dia e o numero de Deputados presentes;

p) anunciar o projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões e
a fluência do prazo para interposição do recurso a que se refere o inciso I
do § 2º do art. 58 da Constituição Federal;
q) submeter a discussão e votação a matéria a isso destinada, bem como
estabelecer o ponto da questão que será objeto da votação;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
19) submeter a discussão e a votação a matéria a isso destinada;
20) estabelecer o ponto da questão sobre o qual deva ser feita a votação;
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1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
t) submeter à discussão e à votação a matéria a isso destinada:
u) estabelecer o ponto da questão sobre que deva ser feita votação;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
i) submeter a discussão e a votação a matéria a isso destinada;
j) estabelecer o ponto da questão sôbre que deva ser feita a votação;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
X – submeter a discussão e a votação a matéria a isso destinada;
XI – estabelecer o ponto da questão sôbre que devam ser feitas as votações;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
11ª) submeter á discussão e á votação a matéria a isso destinada;
12ª) estabelecer o ponto da questão sobre que devam ser feitas as votações;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
11ª) submeter á discussão e á votação a matéria a isso destinada;
12ª) estabelecer o ponto da questão sobre que devem ser feitas as votações;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
3ª) estabelecer o ponto da questão sobre que deva recahir as votações durante as sessões;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
3ª) estabelecer o ponto da questão sobre que deva recahir a votação;
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
3ª) Estabelecer o ponto da questão sobre que deva recahir a votação;

103

Art. 17

Memória e análise de leis

1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
(...)
3ª) Estabelecer o ponto da questão, sobre que deve recahir a votação.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
3º) Estabelecer o ponto da questão sobre que deve recahir a votação.

r) anunciar o resultado da votação e declarar a prejudicialidade;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
21) anunciar o resultado da votação;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
v) anunciar o resultado da votação;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
k) anunciar o resultado da votação;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XII – anunciar o resultado das votações;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
13ª) annunciar o resultado das votações;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
13ª) annunciar o resultado das votações;
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1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
4ª) annunciar o resultado das votações;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
4ª) annunciar o resultado das votações; (...)
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
4ª) Annunciar o resultado das votações;
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
(...)
4ª) Annunciar o resultado das votações.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
4º) Recolher os votos dos Deputados, e annunciar o resultado delles.

s) organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das
proposições a serem apreciadas no mês subsequente, para distribuição aos
Deputados;
t) designar a Ordem do Dia das sessões, na conformidade da agenda mensal, ressalvadas as alterações permitidas por este Regimento;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
22) designar a Ordem do Dia das sessões;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
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x) fazer organizar, sob sua responsabilidade e direção, a Ordem do Dia da sessão seguinte, e anunciá-la ao término dos trabalhos;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
m) fazer organizar, sob sua responsabilidade e direção, a Ordem do Dia da sessão seguinte, e anunciá-la ao término dos trabalhos;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XVII – organizar e designar a Ordem do Dia seguinte;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
20ª) organizar e designar a Ordem do Dia seguinte;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
20ª) organizar e designar a Ordem do Dia seguinte;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
7ª) designar os trabalhos, que devem formar a Ordem do Dia da sessão seguinte;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
7ª) designar os trabalhos, que devem formar a Ordem do Dia da sessão seguinte;
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
7ª) Designar os trabalhos, que devem formar a Ordem do Dia da sessão seguinte;
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
(...)
7ª) Designar os trabalhos que devem formar a Ordem do Dia da sessão seguinte.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
7º) Designar os trabalhos para o dia seguinte.
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u) convocar as sessões da Câmara;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
24) convocar as sessões da Câmara, nos termos deste Regimento;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
z) convocar sessões extraordinárias e secretas, nos têrmos do Regimento.
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
n) convocar sessões extraordinárias e secretas, nos têrmos do Regimento.
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXIII – convocar as sessões extraordinárias;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
26ª) convocar sessões extraordinárias;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
26ª) convocar sessões extraordinarias;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
12) convocar sessão fóra das horas e dias marcados, em algum caso urgente e
extraordinario:
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
10ª) convocar sessão fóra das horas e dias marcados, em algum caso absolutamente
urgente e extraordinario.
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1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
10ª) Convocar sessão fóra das horas e dias marcados em algum caso absolutamente
urgente e extraordinario.
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
(...)
10ª) Convocar sessão extraordinaria fora das horas, e dias do costume em algum caso
absolutamente urgente.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
10º) Convocar sessão extraordinaria em caso urgente.

v) desempatar as votações, quando ostensivas, e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua presença, em qualquer caso, para efeito de quórum;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
25) desempatar as votações;

x) aplicar censura verbal a Deputado;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
27) aplicar a censura, como previsto nos arts. 262 a 264 deste Regimento;

II – quanto às proposições:
a) proceder à distribuição de matéria às Comissões Permanentes ou
Especiais;
b) deferir a retirada de proposição da Ordem do Dia;
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1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
b) quanto às proposições:
1) determinar a retirada de proposição da Ordem do Dia, nos termos deste Regimento;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
c) determinar a retirada de proposição da Ordem do Dia, nos têrmos dêste Regimento;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
d) determinar a retirada de proposição, nos termos do art. 86;

c) despachar requerimentos;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
b) quanto às proposições:
(...)
2) despachar requerimentos;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
h) despachar, na conformidade dos arts. 100 e 101 os requerimentos, assim verbais
como escritos, submetidos à sua apreciação;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
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i) despachar, na conformidade dos arts. 96 e 97, os requerimentos, assim verbais como
escritos, submetidos a sua apreciação;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXVIII – resolver sôbre os requerimentos, que lhe forem presentes de acôrdo com o
Regimento;

d) determinar o seu arquivamento ou desarquivamento, nos termos
regimentais;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
b) quanto às proposições:
(...)
3) determinar o seu arquivamento nos termos deste Regimento;
1962

Art. 4º Constituem atribuições do Presidente, além das que estão expressas no Regimento Interno, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
b) mandar arquivar as proposições com pareceres contrários unânimes de duas
Comissões;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
a) mandar arquivar as proposições com pareceres contrários unânimes de tôdas as Comissões a que tenham sido distribuídas;
b) mandar arquivar o relatório da Comissão de Inquérito ou a indicação cujo relatório,
ou parecer, não haja concluído por projeto;
c) mandar desarquivar proposição que não esteja definitivamente ultimada, para o necessário andamento;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
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a) mandar arquivar, nos têrmos do art. 87, as proposições com pareceres contrários
unânimes de tôdas as Comissões a que tenham sido distribuídas;
b) mandar arquivar, nos têrmos do § 4º do art. 94, as indicações cujos pareceres não
hajam concluído por projeto;
c) mandar desarquivar proposição que não esteja definitivamente ultimada, para o necessário andamento;

e) devolver ao Autor a proposição que incorra no disposto no § 1º do art. 137;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
b) quanto às proposições:
(...)
4) devolver ao Autor a proposição que contrarie o art. 114, § 3º, deste Regimento;

III – quanto às Comissões:
a) designar seus membros titulares e suplentes mediante comunicação
dos Líderes, ou independentemente desta, se expirado o prazo fixado,
consoante o art. 28, caput e § 1º;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
c) quanto às Comissões:
1) nomear ou designar seus membros, suplente e substitutos;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
b) designar, de acôrdo com a indicação partidária, os membros das Comissões e seus
substitutos;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
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c) designar, de acôrdo com a indicação partidária, os membros das Comissões e seus
substitutos;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XIV – designar, de acôrdo com a indicação partidária, substitutos para os membros das
Comissões, em suas vagas, ou impedimentos;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
17ª) designar substitutos para os membros das Commissões, em suas vagas ou em seus
impedimentos, exceptuada a Commissão Executiva;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
17ª) designar substitutos para os membros das Commissões, em suas vagas, ou em seus
impedimentos, exceptuada a Commissão de Policia;

b) declarar a perda de lugar, por motivo de falta;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
c) quanto às Comissões:
(...)
2) declarar a perda de lugar, por motivo de faltas, nos termos do § 2º do art. 81;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
c) declarar a perda de lugar, por motivo de faltas, nos têrmos do § 2º do art. 57;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
d) declarar a perda de lugar, por motivo de faltas, nos termos do § 2º do art. 59;

112

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 17

c) assegurar os meios e condições necessários ao seu pleno funcionamento;
d) convidar o Relator, ou outro membro da Comissão, para esclarecimento de parecer;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
c) quanto às Comissões:
(...)
6) convidar o Relator, ou outro membro de Comissão, para esclarecimento de parecer
ou suas partes;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
f) convidar o Relator, ou outro membro de Comissão, a explicar as razões do parecer
consideradas imprecisas, ou incompletas.
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
g) convidar o Relator, ou outro membro de Comissão, a explicar as razões do parecer
(art. 107, § 2º);
1947

Art. 83. (...)
§ 10. Sempre que o Presidente julgar necessário, ou fôr solicitado pelo Plenário, convidará o Relator, ou outro membro da Comissão, com a qual tiver mais pertinência a
matéria, para explicar as razões do parecer, o que será feito no encaminhamento da
votação.

e) convocar as Comissões Permanentes para a eleição dos respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, nos termos do art. 39 e seus parágrafos;
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1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
c) quanto às Comissões:
(...)
7) convocar os membros da Comissões Permanentes para a eleição do Presidente e
Vice-Presidentes;

f) julgar recurso contra decisão de Presidente de Comissão em questão de
ordem;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
8) resolver definitivamente recursos contra a decisão de Presidente de Comissão em
questão de ordem;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
g) resolver definitivamente recursos contra a decisão de Presidente de Comissão em
questão de ordem por êste resolvida;

IV – quanto à Mesa:
a) presidir suas reuniões;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
d) quanto às reuniões da Mesa:
1) presidi-las;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
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Art. 17

IV – quanto às reuniões da Mesa;
a) presidi-las;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
IV – quanto às reuniões da Mesa;
a) presidi-las;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXIV – presidir às reuniões da Mesa (...)
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
27ª) presidir as reuniões da Commissão Executiva (...);
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
27ª) presidir as reuniões da Commissão de Policia (...);

b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
d) quanto às reuniões da Mesa:
(...)
2) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito de voto, e assinar os respectivos atos e resoluções;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
IV – quanto às reuniões da Mesa;
(...)
b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito de voto, e assinar os respectivos atos e resoluções;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
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IV – quanto às reuniões da Mesa;
(...)
b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito de voto, e assinar os respectivos atos e resoluções;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXIV – (...) tomar parte nas suas discussões e deliberações, com direito a voto, e assinar
os respectivos atos;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
27ª) (...) tomar parte nas suas discussões [da Comissão Executiva] e deliberações, com
direito a voto, e assignar os respectivos pareceres; (...);
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
27ª) (...) tomar parte nas suas discussões e deliberações [da Comissão de Polícia], com
direito a voto, e assignar os respectivos pareceres;

c) distribuir a matéria que dependa de parecer;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
d) quanto às reuniões da Mesa:
(...)
3) distribuir a matéria que dependa de parecer;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
IV – quanto às reuniões da Mesa;
(...)
c) distribuir a matéria que dependa de parecer;

d) executar as suas decisões, quando tal incumbência não seja atribuída a
outro membro;
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Art. 17

1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
f) quanto às reuniões da Mesa:
(...)
4) executar as suas decisões quando tal incumbência não seja atribuída a outro dos seus
membros;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
IV – quanto às reuniões da Mesa;
(...)
d) ser órgão de suas decisões cuja execução não fôr atribuída a outros dos seus membros.

V – quanto às publicações e à divulgação:
a) determinar a publicação, no Diário da Câmara dos Deputados, de matéria referente à Câmara;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
c) quanto às publicações:
(...)
2) determinar a publicação, no Diário do Congresso Nacional, da matéria referente à
Câmara;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
V – quanto às publicações;
(...)
b) determinar a publicação de informações e documentos não oficiais constantes do
expediente;
c) determinar que a publicação de informações oficiais seja feita por extenso, apenas em
resumo, ou somente referidas na ata.
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
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V – quanto às publicações;
(...)
b) determinar, nos termos do § 3º do art. 83, a publicação de informações e documentos
não oficiais constantes do expediente;
c) determinar que as informações oficiais sejam publicadas apenas em resumo, ou somente referidas na ata, consoante o disposto no § 4º do art. 83.
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XV – promover e regular a publicação dos debates e de todos os trabalhos e atos da
Câmara, inclusive as resoluções promulgadas;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
18ª) promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e actos da Camara;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
18ª) promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e actos da Camara;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
14) promover a publicação dos trabalhos e dos actos da Camara, de accôrdo com as
prescripções deste Regimento, (...);

b) não permitir a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias do decoro parlamentar;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
e) quanto às publicações:
1) não permitir a publicação de pronunciamentos que envolverem ofensas às Instituições Nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou social, de
preconceito de raça, de religião ou de classe, configurarem crimes contra a honra ou
contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer natureza;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
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Art. 17

V – quanto às publicações;
a) não permitir a publicação de expressões, conceitos discursos infringentes das normas regimentais;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
V – quanto às publicações;
a) não permitir a publicação de expressões, conceitos e discursos infringentes das normas regimentais;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XVI – não permitir a publicação de expressões e conceitos vedados pelo Regimento;
Art. 113. (...)
§ 7º Compete à Mesa expungir dos debates tôdas as expressões anti-regimentais.
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
19ª) não permitir a publicação de expressões e conceitos vedados pelo Regimento;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
19ª) não permitir a publicação de expressões e conceitos vedados pelo Regimento;
Art. 253. Compete á Mesa expungir os debates a serem publicados, de todas as expressões anti-regimentais.
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
14) [promover a publicação dos trabalhos e dos atos da Câmara] (...) não permitindo a
inserção, em discurso, de expressões e conceitos que tenham dado logar a às advertencias de que trata o nº 11 deste artigo, e que offendam o decôro da Camara.

c) tomar conhecimento das matérias pertinentes à Câmara a serem divulgadas pelo programa Voz do Brasil;
d) divulgar as decisões do Plenário, das reuniões da Mesa, do Colégio de
Líderes, das Comissões e dos Presidentes das Comissões, encaminhando
cópia ao órgão de informação da Câmara;
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VI – quanto à sua competência geral, dentre outras:
a) substituir, nos termos do art. 80 da Constituição Federal, o Presidente
da República;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
d) além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
5) substituir, nos termos da Constituição, o Presidente da República;
1962

Art. 4º Constituem atribuições do Presidente, além das que estão expressas no Regimento Interno, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
e) substituir, nos têrmos da Constituição, o Presidente da República.
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
f) substituir, nos têrmos da Constituição, o Presidente da República.
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
g) substituir, nos têrmos da Constituição, o Presidente da República.
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXVI – substituir, nos têrmos da Constituição, o Presidente da República;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
28ª) substituir, nos termos da Constituição, o Presidente da Republica;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
29ª) substituir, nos termos da Constituição, o Presidente da Republica;
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Art. 17

Art. 64. Na falta, ou no impedimento do Vice-Presidente da Republica e do Vice-Presidente
do Senado, o Presidente da Camara será o substituto eventual do Presidente da Republica.

b) integrar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
c) decidir, juntamente com o Presidente do Senado Federal, sobre a convocação extraordinária do Congresso Nacional, em caso de urgência ou
interesse público relevante;
d) dar posse aos Deputados, na conformidade do art. 4º;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
g) além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
1) dar posse aos Deputados, perante o Plenário da Câmara;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
a) dar posse aos Deputados;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
a) dar posse aos Deputados;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
IV – dar posse aos Deputados;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
5ª) dar posse aos Deputados;
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1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
5ª) dar posse aos Deputados reconhecidos;
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
8ª) tomar a affirmação dos Deputados;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
8ª) tomar a affirmação aos Deputados;
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
8ª) Tomar o juramento aos Deputados, que ainda o não tiverem prestado.
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente:
(...)
8ª) Tomar o juramento aos Deputados que ainda o não tiverem prestado.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
8º) Tomar o juramento aos Deputados.

e) conceder licença a Deputado, exceto na hipótese do inciso I do art. 235;
f) declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento ou renúncia
de Deputado;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
g) além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
6) declarar a vacância, no caso previsto no art. 254 deste Regimento;
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Art. 17

g) zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e
respeito às prerrogativas constitucionais de seus membros, em todo o território nacional;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
g) além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
4) zelar pelo prestígio e o decoro da Câmara, bem como pela dignidade de seus membros, em todo o território nacional, assegurando a estes o respeito devido às suas
prerrogativas;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
e) zelar pelo prestígio e o decôro da Câmara, bem como pela dignidade de seus membros,
em todo território nacional assegurando a êstes o respeito devido a suas prerrogativas;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
f) zelar pelo prestígio e o decoro da Câmara, bem como pela dignidade de seus membros, em todo o território nacional, assegurando a êstes o respeito devido a suas
prerrogativas;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXIX – zelar pelo prestigio da Câmara e dignidade de seus membros, em todo o território nacional;

h) dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
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g) além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
3) dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
d) dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
e) dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara;

i) convocar e reunir, periodicamente, sob sua presidência, os Líderes e os
Presidentes das Comissões Permanentes para avaliação dos trabalhos da
Casa, exame das matérias em trâmite e adoção das providências julgadas
necessárias ao bom andamento das atividades legislativas e administrativas;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
c) quanto às Comissões:
(...)
5) convocar, periodicamente, os Presidentes das Comissões Permanentes e os Líderes
para procederem ao exame de matérias e à adoção de providências julgadas necessárias
ao bom andamento dos trabalhos;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
e) presidir as reuniões dos Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais (art. 56);
f) presidir as reuniões dos Presidentes das Comissões Permanentes destinadas a deliberar sôbre sessão secreta (art. 79, § 2º);
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXV – presidir às reuniões mensais dos Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais;
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Art. 17

j) encaminhar aos órgãos ou entidades referidos no art. 37 as conclusões
de Comissão Parlamentar de Inquérito;
l) autorizar, por si ou mediante delegação, a realização de conferências,
exposições, palestras ou seminários no edifício da Câmara, e fixar-lhes
data, local e horário, ressalvada a competência das Comissões;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
f) (...)
8) autorizar a realização de quaisquer conferências, exposições, palestras ou seminários, no edifício da Câmara, e fixar data, local e hora para as mesmas.

m) promulgar as resoluções da Câmara e assinar os atos da Mesa;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
7) promulgar as resoluções da Câmara e assinar as da Mesa;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
f) promulgar as resoluções da Câmara e assinar as da Mesa;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXI – assinar tôdas as resoluções da Câmara;
(...)
XXX – promulgar as resoluções de competência privativa da Camara.
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
24ª) assignar todas as resoluções da Camara;
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1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
24ª) assignar todas as resoluções da Camara; (...)
1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
9ª) assignar as actas das sessões e todos os decretos e resoluções da Camara;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
(...)
9ª) assignar as actas das sessões e todos os decretos e resoluções da Camara;
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
9ª) Assignar as actas das sessões, e todos os decretos e resoluções da Camara;
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
(...)
9ª) Assignar as actas das sessões, e todos os decretos e proclamações da Câmara.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
9º) Firmar as actas, e decretos da Câmara.

n) assinar a correspondência destinada ao Presidente da República; ao Vice-Presidente da República; ao Presidente do Senado Federal; ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal; aos Presidentes dos Tribunais Superiores, entre
estes incluído o Tribunal de Contas da União; ao Procurador-Geral da República; aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; aos
Chefes de Governo estrangeiros e seus representantes no Brasil; às Assembleias
estrangeiras; às autoridades judiciárias, neste caso em resposta a pedidos de
informação sobre assuntos pertinentes à Câmara, no curso de feitos judiciais;
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
f) (...)
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Art. 17

2) assinar a correspondência destinada: ao Presidente da República; ao Vice-Presidente
da República; ao Presidente do Senado Federal; ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal; aos Presidentes dos Tribunais Superiores, entre estes incluído o Tribunal de
Contas da União; aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
Federais; aos Chefes de Governos estrangeiros e seus representantes no Brasil; às Assembleias estrangeiras; e às autoridades judiciárias, em resposta a pedidos de informações sobre assuntos pertinentes à Câmara, no curso de feitos judiciais;
1962

Art. 4º Constituem atribuições do Presidente, além das que estão expressas no Regimento Interno, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
c) assinar a correspondência destinada ao Presidente da República, ao Presidente do
Conselho de Ministros, ao Presidente do Senado, ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal, aos Presidentes dos Tribunais Superiores e às Assembléias estrangeiras;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
b) assinar a correspondência destinada ao Presidente da República, ao Presidente do
Senado, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, aos Presidentes dos Tribunais Superiores, e às Assembléias estrangeiras;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
VI – (...)
b) assinar a correspondência destinada ao Presidente da República, ao Presidente do
Senado, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, aos Presidentes dos Tribunais Superiores e às Assembléias estrangeiras;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XXII – assinar a correspondência destinada ao Presidente da República, ao Senado, ao
Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e às Assembléias estrangeiras;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
25ª) assignar a correspondência destinada ao Presidente da Republica, ao Senado, á
Corte Suprema, e ás Assembléias estrangeiras;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
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25ª) assignar a correspondencia destinada ao Presidente da Republica e ás Assembléas
estrangeiras;

o) deliberar, ad referendum da Mesa, nos termos do parágrafo único do art. 15;
p) cumprir e fazer cumprir o Regimento.
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento,
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
(...)
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
3) cumprir e fazer cumprir o Regimento;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento
ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
d) manter a ordem e fazer observar o Regimento;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
e) abri-las e encerrá-las, manter a ordem e fazer observar o Regimento;
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
II – abrir e encerrar as sessões, manter a ordem e fazer observar o Regimento;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
2ª) abrir e encerrar as sessões ás horas competentes, nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição, as leis da Republica e este Regimento;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente, além de outras conferidas neste Regimento.
(...)
2ª) abrir e encerrar as sessões ás horas competentes, nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição, as leis da Republica e este Regimento;

128

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 17

1904

Art. 35. São atribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
1ª) abrir e encerrar as sessões a horas competentes, nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento;
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente, além de outras designadas neste Regimento:
1ª) abrir e encerrar as sessões a horas competentes; nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento;
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
1ª) Abrir e fechar as sessões ás horas competentes; nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento;
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente.
1ª) Abrir e fechar as sessões às horas competentes, e nellas manter a ordem e fazer observar a Constituição e este Regimento.
1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
1º) Abrir e fechar as sessoens às horas competentes, e nellas manter a ordem, fazer observar a Constituição, e este Regimento.

§ 1º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa,
oferecer proposição, nem votar, em Plenário, exceto no caso de escrutínio
secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva.
1972

Art. 17. (...)
§ 1º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa, oferecer projeto,
indicação, ou requerimento, nem votar, exceto nos casos de empate, ou de escrutínio
secreto.
1955

Art. 19. (...)
§ 1º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa, oferecer projeto,
indicação, ou requerimento, nem votar, exceto nos casos de empate, ou em escrutínio
secreto.
1949

Art. 14. (...)
§ 1º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa, oferecer projeto, indicação, ou requerimento, nem votar, exceto nos casos de empate, ou em escrutínio secreto.
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1947

Art. 13. (...)
§ 1º O Presidente da Câmara não poderá, senão na qualidade de membro da Mesa,
oferecer projetos, indicações, ou requerimentos, nem votar, exceto aos casos de empate
ou nos escrutínios secretos.
1934

Art. 18. O Presidente da Camara não poderá, senão na qualidade de membro da Commissão Executiva, oferecer projectos, indicações ou requerimentos, nem votar, excepto
nos casos de empate, ou nos escrutinios secretos.
1928

Art. 63. O Presidente da Camara não poderá, sinão na qualidade de membro da Commissão de Policia, oferecer projectos, indicações ou requerimentos, ou votar, excepto
nos casos de empate, ou nos escrutinios secretos.
1904

Art. 36. O Presidente não poderá oferecer projectos, indicações ou requerimentos, nem
discutir e votar, excepto nos escrutinios secretos; (...)
1891

Art. 23. O Presidente não poderá oferecer projectos, indicações ou requerimentos, nem
discutir e votar, excepto nos escrutinios secretos; (...)
1870

Art. 23. O Presidente não poderá oferecer projectos, indicações requerimentos ou interpellações, nem discutir e votar, excepto nos escrutinios secretos; (...)
1831

Art. 23. O Presidente não poderá offerecer projectos, ou indicações, ou requerimentos,
nem discutir, e votar; (...)
1826

25. O Presidente não poderá offerecer projecto, ou indicação, nem discutir, e votar,
estando na Presidencia; (...)

§ 2º Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente transmitirá a
Presidência ao seu substituto, e não a reassumirá enquanto se debater a
matéria que se propôs discutir.
1972

Art. 17. (...)
§ 2º Para tomar parte em qualquer discussão o Presidente transmitirá a Presidência ao
seu substituto, e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir.
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Art. 17

1955

Art. 19. (...)
§ 2º Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente transmitirá a Presidência ao
seu substituto, e não a reassumirá, enquanto se debater a matéria que se propoz discutir.
1949

Art. 14. (...)
§ 2º Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente, transmitirá a Presidência ao
seu substituto, enquanto se tratar da matéria que se propuser discutir.
1947

Art. 13. (...)
§ 2º Para tomar parte de qualquer discussão, o Presidente transmitirá a Presidência ao
seu substituto enquanto se tratar do objeto que se propuser discutir.
1934

Art. 18. (...)
Paragrapho unico. Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente deixará a cadeira, interinamente, ao seu substituto enquanto se tratar do objecto que se propuzer
discutir.
1928

Art. 63. (...)
Paragrapho unico. Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente deixará a cadeira,
interinamente, ao seu substituto, emquanto se tratar do objeto que se propuzer a discutir.
1904

Art. 36. (...) si o quizer fazer [discutir ou votar alguma proposição], deixará interinamente a cadeira ao Vice-Presidente, emquanto se tratar do objecto que se proponha
discutir.
1891

Art. 23. (...) si o quizer fazer [discutir ou votar alguma proposição], deixará interinamente a cadeira ao Vice-Presidente, emquanto se tratar do objecto que se proponha
discutir.
1870

Art. 23. (...) se o quizer fazer [discutir ou votar alguma proposição], deixará interinamente a cadeira ao Vice-Presidente, emquanto se tratar do objecto que se proponha
discutir.
1831

Art. 23. (...); mas se o quizer fazer [discutir ou votar proposição], deixará interinamente
a cadeira ao Vice-Presidente em quanto se trata do objecto, que se proponha discutir.
1826

25. (...); mas se o quizer fazer [discutir ou votar proposição], deixará interinamente a
cadeira ao Vice-Presidente emquanto se tratar do objecto, ou da sua indicação, e projecto, ou de qualquer outro, que se proponha discutir.
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§ 3º O Presidente poderá, em qualquer momento, da sua cadeira, fazer ao
Plenário comunicação de interesse da Câmara ou do País.
1972

Art. 17. (...)
§ 3º O Presidente poderá, em qualquer momento, da sua cadeira, fazer ao Plenário comunicação de interesse da Câmara, ou do País.
1955

Art. 19. (...)
§ 3º O Presidente poderá, em qualquer momento, da sua cadeira, fazer ao Plenário comunicação de interêsse da Câmara, ou do País.
1949

Art. 14. (...)
§ 3º O Presidente poderá, em qualquer momento, fazer ao Plenário comunicação de
interêsse da Câmara, ou do País.

§ 4º O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes competência que
lhe seja própria.
1972

Art. 18. (...)
Parágrafo único. O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes competência que
lhe é própria.
1955

Art. 20. (...)
Parágrafo único. O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes competência que
lhe é própria.

Art. 18. Aos Vice-Presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe
substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos.
§ 1º Sempre que tiver de se ausentar da Capital Federal por mais de quarenta e oito horas, o Presidente passará o exercício da Presidência ao Primeiro-Vice-Presidente ou, na ausência deste, ao Segundo-Vice-Presidente.
1972

Art. 18. Sempre que tiver de se ausentar da Capital da República por mais de quarenta
e oito horas, o Presidente passará o exercício ao 1º Vice-Presidente, ou, na ausência
deste, ao 2º.
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Art. 18

1955

Art. 20. Sempre que tiver de se ausentar da Capital da República, por mais de 48 horas,
o Presidente passará o exercício ao 1º Vice-Presidente, ou na ausência dêste, ao 2º. (...)

§ 2º À hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o Presidente
no recinto, será ele substituído, sucessivamente e na série ordinal, pelos
Vice-Presidentes, Secretários e Suplentes, ou, finalmente, pelo Deputado
mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, procedendo-se da
mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira.
1972

Art. 18. (...) Á hora doinício dos trabalhos, não se achando o Presidente no recinto, será
substituído, sucessivamente, pelos Vice-Presidentes ou Secretários, procedendo-se da
mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira.
1955

Art. 20. (...) À hora do início dos trabalhos, não se achando o Presidente no recinto,
será substituído, sucessivamente, pelos Vice-Presidentes ou Secretários, procedendo-se
da mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira.
1949

Art. 15. Sempre que o Presidente não se achar no recinto à hora do início dos trabalhos,
o 1º Vice-Presidente, e, em sua falta, o 2º, o substituirá no exercício das suas funções.
Parágrafo único. Quando o Presidente tiver necessidade de deixar a cadeira, durante a
sessão, proceder-se-á da mesma forma.
1947

Art. 14. Sempre que o Presidente não se achar no recinto à hora regimental do inicio
dos trabalhos, o 1º Vice-Presidente, e, em sua falta o 2º, substituí-lo-á no exercício das
suas funções, que lhe caberão logo que fôr presente.
Parágrafo único. Quando o Presidente tiver necessidade de deixar a cadeira, durante a
sessão, proceder-se-á da mesma forma.
1934

Art. 19. Sempre que o Presidente não se achar no recinto, á hora regimental do inicio
dos trabalhos, o 1º Vice-Presidente, e em sua falta o 2º, substituil-o-á no desempenho
das suas funcções, cedendo-lhe o logar logo que for presente.
Paragrapho unico. Quando o Presidente tiver necessidade de deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma fórma.
1928

Art. 65. Sempre que o Presidente não se achar no recinto, á hora regimental do inicio
dos trabalhos, o 1º Vice-Presidente, e, em sua falta, o 2º, substituil-o-á no desempenho
das suas funcções, cedendo-Ihe o logar logo que for presente.
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Paragrapho unico. Quando o Presidente tiver necessidade de deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma fórma.
1904

Art. 38. Si o Presidente não tiver chegado á hora aprazada para o principio dos trabalhos, o 1º Vice-Presidente, ou, na sua falta, o 2º, tomará a cadeira e desenpenhará
todas as funcções expressadas na secção antecedente, cedendo, porém, o logar logo que
chegue o Presidente. O mesmo se praticará quando o Presidente tiver necessidade de
deixar a cadeira momentaneamente.
1891

Art. 25. Si o Presidente não tiver chegado á hora aprazada para o principio dos trabalhos, o 1º Vice-Presidente, ou, na sua falta, o 2º, tomará a cadeira e desempenhará
todas as funcções expressadas na secção antecedente, cedendo, porém, o logar logo que
chegue o Presidente. O mesmo se praticara quando o Presidente tiver necessidade de
deixar a cadeira momentaneamente.
1870

Art. 26. Se o Presidente não tiver chegado até dez minutos depois da hora aprazada
para o principio dos trabalhos, o 1º Vice-Presidente, ou na sua falta, o 2º ou 3º, tomará a cadeira e desempenhará todas as funcções expressadas no capitulo antecedente,
cedendo porém o lugar logo que chegue o Presidente. O mesmo se praticara quando o
Presidente tiver necessidade de largar a cadeira momentaneamente. Terá na cadeira o
tratamento que compete ao Presidente.
1831

Art. 26. O Vice-Presidente, se passados dez minutos depois da hora aprazada, não tiver
chegado o Presidente, tomará a cadeira, e desempenhará todas as funcções expressadas
no capitulo antecedente, cedendo porém immediatamente a cadeira apenas chegue o
Presidente. O mesmo se praticará quando o Presidente tiver necessidade de largar a
cadeira momentaneamente.
1826

28. O Vice-Presidente, se chegada a hora aprazada faltar o Presidente, tomará a cadeira,
e desempenhará todas as funcçoens expressadas no capitulo antecedente.

Seção III
Da Secretaria
Art. 19. Os Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, cabendo ao primeiro superintender os serviços administrativos da Câmara e, além das atribuições que decorrem desta competência:
I – receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à Câmara;
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Art. 19

1972

Art. 19. Os quatro Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e
Quarto, cabendo ao primeiro superintender os serviços administrativos da Câmara e,
além das atribuições que decorram desta competência:
I – receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à Câmara;
1955

Art. 21. Os quatro Secretários terão as designações de 1º, 2º, 3º e 4º, cabendo ao primeiro superintender os serviços da Secretaria e, além das atribuições que decorram desta
competência:
I – receber os convites, as representações, petições e memoriais dirigidos à Câmara;
1949

Art. 16. São atribuições do 1º Secretário, além de outras conferidas neste Regimento:
I – receber os convites, as representações, petições e memoriais dirigidos à Câmara;
(...)
XII – inspecionar os trabalhos; autorizar em nome da Mesa, e fiscalizar as despesas da
Secretaria; interpretar o Regulamento e fazê-lo observar.
1947

Art. 15. São atribuições do 1º Secretário:
(...)
V – receber (...) igualmente, as representações, convites, petições, e memoriais dirigidos à Câmara;
(...)
X – inspecionar os trabalhos e fiscalizar as despesas da Secretaria, interpretar o seu
Regulamento, fazê-lo observar e preencher-lhe lacunas;
1934

Art. 20. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
5ª) receber (...) todas as representações, convites, petições e memoriaes dirigidos á
Camara;
(...)
9ª) dirigir e inspecionar os trabalhos de Secretaria, fazer observar o seu Regulamento,
interpretal-o e preencher suas lacunas, e fiscalizar as suas despesas;
1928

Art. 66. São atribuições do 1º Secretario:
(...)
5ª) receber (...) todas as representações, convites, petições e memoriaes dirigidos á
Camara;
(...)
9ª) dirigir e inspecionar os trabalhos de Secretaria, fazer observar o seu Regulamento,
interpretal-o e preencher as lacunas e fiscalizar as suas despesas;
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1904

Art. 40. São atribuições do 1º Secretario:
(...)
3º) receber todos os officios das autoridades constituidas e dos Deputados, igualmente
todas as representações, petições e memoriaes que forem dirigidos á Camara, fazendo
constar á mesma o seu conteúdo, em summario, para lhes dar destino na forma deste
Regimento;
(...)
6º) dirigir, inspeccionar e fiscalizar todos os trabalhos e despezas da Secretaria;
1891

Art. 27. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
3º) receber todos os otficios das autoridades constituidas e dos Deputados, igualmente
todas as representações, petições e memoriaes, que forem dirigidos á Camara, fazendo
constar á mesma o seu conteüdo, em summario, para se lhes dar destino na forma deste
Regimento;
(...)
6º) dirigir, inspeccionar e fiscalizar todos os trabalhos e despezas da Secretaria.
1870

Art. 28. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
3ª) Receber todos os officios das auctoridades constituidas do Imperio e dos Deputados;
e igualmente todas as representações, petições e memorias, que forem dirigidas á Camara, fazendo constar á mesma o seu conteudo em summario, para se lhes dar destino
na fórma do Regimento.
(...)
6ª) Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos e despezas da Secretaria.
1831

Art. 28. São attribuições do Primeiro Secretario.
(...)
4ª) Receber todos os officios das auctoridades constituidas do Imperio, e dos Deputados;
e igualmente todas as representações, petições, e memorias, que forem dirigidas á Camara, fazendo constar na mesma o seu conteudo em summario, para se lhes dar o
destino na forma do Regimento.
(...)
7ª) Propor á Camara pessoas idoneas para os lugares de Officiaes da Secretaria da mesma Camara, que vagarem, bem como dirigir os Officiaes da Secretaria, e regular todos
os trabalhos da mesma.
1826

28. São attribuições do Primeiro Secretario:
(...)
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3º) Receber todos os officios das authoridades constituidas do Imperio, e dos Deputados;
e igualmente todas as reprezentaçoens, e petiçoens, e memorias, que forem deregidas á
Camara, fazendo constar o seu contheudo, em summario, para dar lhes o destino, que
a Camara determinar.

II – receber e fazer a correspondência oficial da Casa, exceto a das Comissões;
1972

Art. 19. Os quatro Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e
Quarto, cabendo ao primeiro superintender os Serviços Administrativos da Câmara e,
além das atribuições que decorram desta competência:
(...)
II – receber e fazer a correspondência oficial da Câmara;
1955

Art. 16. (...)
Parágrafo único. Tôdas as providências necessárias à eficiência e à regularidade dos
trabalhos legislativos far-se-ão através da Presidência, cabendo à Secretaria a direção
de todos os serviços administrativos da Câmara durante as sessões legislativas e nos
seus interregnos.
Art. 21. Os quatro Secretários terão as designações de 1º, 2º, 3º e 4º, cabendo ao primeiro superintender os serviços da Secretaria e, além das atribuições que decorram desta
competência:
(...)
II – receber e fazer a correspondência oficial da Câmara:
1949

Art. 16. São atribuições do 1º Secretário, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
II – receber e fazer a correspondência oficial da Câmara;
1947

Art. 15. São atribuições do 1º Secretário:
(...)
IV – receber e fazer a correspondência oficial da Câmara;
1934

Art. 20. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
4ª) receber e fazer toda a correspondência official da Camara;
1928

Art. 66. São atribuições do 1º Secretario:
(...)
4ª) receber e fazer toda a correspondencia official da Camara;
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1904

Art. 40. São atribuições do 1º Secretario:
(...)
2º) fazer toda a correspondencia official da Camara;
1891

Art. 27. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
2º) fazer toda a correspondencia official da Camara;
1870

Art. 28. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
2ª) fazer toda a correspondencia official da Camara.
1831

Art. 28. São attribuições do Primeiro Secretario.
(...)
3ª) fazer toda a correspondencia official da Camara.
1826

28. São attribuições do Primeiro Secretario:
(...)
2º) (...) dar expediente á correspondencia ministerial.

III – decidir, em primeira instância, recursos contra atos do Diretor-Geral
da Câmara;
1972

Art. 19. Os quatro Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e
Quarto, cabendo ao primeiro superintender os Serviços Administrativos da Câmara e,
além das atribuições que decorram desta competência:
(...)
III – decidir, em primeira instância, recursos contra atos do Diretor-Geral da Câmara;
1955

Art. 21. Os quatro Secretários terão as designações de 1º, 2º, 3º e 4º, cabendo ao primeiro superintender os serviços da Secretaria e, além das atribuições que decorram desta
competência:
(...)
IV – decidir, em primeira instância, recursos contra atos do Diretor Geral da Secretaria;

IV – interpretar e fazer observar o ordenamento jurídico de pessoal e dos
serviços administrativos da Câmara;
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Art. 19

1972

Art. 19. Os quatro Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e
Quarto, cabendo ao primeiro superintender os Serviços Administrativos da Câmara e,
além das atribuições que decorram desta competência:
(...)
IV – interpretar o Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara e fazê-lo observar;
1955

Art. 21. Os quatro Secretários terão as designações de 1º, 2º, 3º e 4º, cabendo ao primeiro superintender os serviços da Secretaria e, além das atribuições que decorram desta
competência:
(...)
V – inspecionar os trabalhos e fiscalizar as despesas da Secretaria;
VI – interpretar o Regulamento da Secretaria e fazê-la observar.
1949

Art. 16. São atribuições do 1º Secretário, além de outras conferidas neste Regimento:
(...)
XII – inspecionar os trabalhos; autorizar em nome da Mesa, e fiscalizar as despesas da
Secretaria; interpretar o Regulamento e fazê-lo observar.
1947

Art. 15. São atribuições do 1º Secretário:
(...)
X – inspecionar os trabalhos e fiscalizar as despesas da Secretaria, interpretar o seu
Regulamento, fazê-lo observar e preencher-lhe lacunas;
1934

Art. 20. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
9ª) dirigir e inspecionar os trabalhos de Secretaria, fazer observar o seu Regulamento,
interpretal-o e preencher suas lacunas, e fiscalizar as suas despesas;
1928

Art. 66. São atribuições do 1º Secretario:
(...)
9ª) (...) fazer observar o seu Regulamento [da Secretaria], interpretal-o e preencher as
lacunas e fiscalizar as suas despesas;

V – dar posse ao Diretor-Geral da Câmara e ao Secretário-Geral da Mesa.
1972

Art. 19. Os quatro Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e
Quarto, cabendo ao primeiro superintender os Serviços Administrativos da Câmara e,
além das atribuições que decorram desta competência:
(...)
V – dar posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da Mesa.
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§ 1º Em sessão, os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal, e assim substituirão o Presidente, na falta
dos Vice-Presidentes; na ausência dos Suplentes, o Presidente convidará
quaisquer Deputados para substituírem os Secretários.
1972

Art. 19. (...)
§ 2º Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal e, assim, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
1955

Art. 21. (...)
§ 2º Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal e, assim, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
§ 3º Para compor a Mesa, durante a sessão e a ausência dos Secretários e seus Suplentes,
o Presidente convidará quaisquer dos Deputados presentes.
1949

Art. 10. (...)
§ 4º Nenhum membro da Mesa presente à sessão poderá deixar sua cadeira sem que a
faça ocupar por substituto.
Art. 19. (...)
Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão conforme sua mumeração ordinal e,
assim, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
1947

Art. 18. Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão, conforme sua numeração
ordinal e, nesta ordem, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
Art. 9º (...)
§ 5º O Presidente convidará qualquer Deputado para substituir os Secretários, na falta
ocasional dos respectivos Suplentes.
1934

Art. 23. Os Secretarios e os seus Supplentes substituir-se-ão conforme sua numeração
ordinal e, nesta mesma ordem, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
Art. 13. (...)
§ 3º O Presidente convidará qualquer Deputado para substituir os Secretarios, na falta
accidental dos respectivos Supplentes.
1928

Art. 69. Os Secretarios e os seus Supplentes substituir-se-ão conforme a sua numeração
ordinal e, nesta mesma ordem, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
Art. 55. (...)
§ 3º O Presidente convidará qualquer Deputado para substituir os Secretarios, na falta
accidental dos respectivos Suplentes.
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Art. 19

1904

Art. 43. Os Secretarios, conforme sua numeração ordinal, substituirão o Presidente na
falta dos Vice-Presidentes.
Art. 44. Ao 1º Secretario substituirá o 2º; ao 2º o 3º; ao 3º o 4º e a este o 1º Supplente ou
2º, si houver mais de uma falta ou si estiver ausente ou impedido o 1º. Na falta absoluta
dos Supplentes, o Presidente convidará qualquer Deputado presente.
1891

Art. 30. Os Secretarios, conforme sua numeração ordinal, substituirão o Presidente na
falta dos Vice-Presidentes.
Art. 31. Ao 1º Secretario substituirá o 2º; ao 2º o 3º; ao 3º o 4º, e a este o 1º Suplente ou
2º, si houver mais de uma falta ou si estiver ausente ou impedido o 1º. Na falta absoluta
dos Supplentes, o Presidente convidará qualquer Deputado presente.
1870

Art. 32. Os Secretarios, conforme sua numeração ordinal, substituirão o Presidente na
falta dos Vice-Presidentes.
Art. 33. Ao 1º Secretario substituirá o 2º; ao 2º o 3º; ao 3º o 4º, e a este o 1º Suplente ou
2º, si houver mais de uma falta ou si estiver ausente ou impedido o 1º. Na falta absoluta
dos Supplentes recorrer-se-há ao meio estabelecido no art. 50.
1831

Art. 28. São attribuições do Primeiro Secretario:
1ª) Occupar a Presidência na falta do Presidente e Vice-Presidente.
1826

31. São attribuições do Primeiro Secretario:
1º) Occupar a Presidência na falta do Presidente, e Vice-Presidente.

§ 2º Os Suplentes terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e
Quarto, de acordo com a ordem decrescente da votação obtida.
1972

Art. 19. (...)
§ 3º Os Suplentes terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, de
acordo com a ordem decrescente da votação obtida.
1928

Art. 60. (...)
§ 4º Os immediatos em votos ao 3º e 4º Secretarios serão, respectivamente, 1º e 2º
Supplentes.
1904

Art. 66. (...) será o 1º o Supplente o immediato em votos ao 3º Secretario, e 2º Supplente
o que se seguir ao 4º Secretario em numero de votos.
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1891

Art. 47. (...) Será Primeiro Supplente o immediato em votos ao 3º Secretario, e Segundo
Supplente o que se seguir ao 4º Secretario. Se o immediato em votos ao 4º Secretario
fôr o mesmo do 3º, será Segundo Supplente aquelle que se lhe seguir na lista da votação
para 4º Secretario, julgando-se nullos os votos que recahirem nos eleitos para os lugares
de Secretarios.
1870

Art. 47. (...) Será Primeiro Supplente o immediato em votos ao 3º Secretario, e Segundo
Supplente o que se seguir ao 4º Secretario. Se o immediato em votos ao 4º Secretario
fôr o mesmo do 3º, será Segundo Supplente aquelle que se lhe seguir na lista da votação
para 4º Secretario, julgando-se nullos os votos que recahirem nos eleitos para os lugares
de Secretários.
1831

Art. 49. O numero de votos regulará as respectivas precedencias de huns e outros [Secretários e Suplentes], e no caso de concorrerem dous ou mais com igualdade de votos,
a sorte decidirá.
1826

50. O numero de votos regulará as respectivas precedencias de huns, e outros, [Secretários e Suplentes] e no caso de concorrerem dois, ou mais com igualdade de votos a
sorte decidirá.

§ 3º Os Secretários só poderão usar da palavra, ao integrarem a Mesa durante a sessão, para chamada dos Deputados, contagem dos votos ou leitura de documentos ordenada pelo Presidente.
Art. 19-A. São as seguintes as atribuições dos Suplentes de Secretário,
além de outras decorrentes da natureza de suas funções:
I – tomar parte nas reuniões da Mesa e substituir os Secretários, em suas
faltas;
II – substituir temporariamente os Secretários, quando licenciados nos
termos previstos no art. 235;
III – funcionar como Relatores e Relatores substitutos nos assuntos que
envolvam matérias não reservadas especificamente a outros membros
da Mesa;
IV – propor à Mesa medidas destinadas à preservação e à promoção da
imagem da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo;
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V – representar a Mesa, quando a esta for conveniente, nas suas relações
externas à Casa;
VI – representar a Câmara dos Deputados, quando se verificar a impossibilidade de os Secretários o fazerem, em solenidades e eventos que ofereçam subsídios para aprimoramento do processo legislativo, mediante
designação da Presidência;
VII – integrar, sempre que possível, a juízo do Presidente, as Comissões
Externas, criadas na forma do art. 38, e as Comissões Especiais, nomeadas
na forma do art. 17, inciso I, alínea m;
VIII – integrar grupos de trabalho designados pela Presidência para
desempenhar atividades de aperfeiçoamento do processo legislativo e
administrativo.
Parágrafo único. Os Suplentes sempre substituirão os Secretários e substituir-se-ão de acordo com sua numeração ordinal.22

CAPÍTULO II
DO COLÉGIO DE LÍDERES
Art. 20. Os Líderes da Maioria, da Minoria, dos Partidos, dos Blocos Parlamentares e do Governo constituem o Colégio de Líderes.
§ 1º Os Líderes de Partidos que participem de Bloco Parlamentar e o Líder
do Governo terão direito a voz, no Colégio de Líderes, mas não a voto.
§ 2º Sempre que possível, as deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante consenso entre seus integrantes; quando isto não for possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta, ponderados os votos dos
Líderes em função da expressão numérica de cada bancada.

22

Artigo acrescido pela Resolução nº 28 de 2002.
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CAPÍTULO II-A
DA SECRETARIA DA MULHER23
Art. 20-A. A Secretaria da Mulher, composta pela Procuradoria da Mulher e pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher, sem relação de subordinação entre elas, é um órgão político e institucional que atua em benefício da população feminina brasileira, buscando tornar a Câmara dos
Deputados um centro de debate das questões relacionadas à igualdade de
gênero e à defesa dos direitos das mulheres no Brasil e no mundo.24
Art. 20-B. A Procuradoria da Mulher será constituída de uma Procuradora e de três Procuradoras Adjuntas, eleitas pelas Deputadas da Casa, na
primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, com mandato de dois anos, vedada a recondução.
§ 1º Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.
§ 2º As Procuradoras Adjuntas, que deverão pertencer a Partidos distintos, terão a designação de Primeira, Segunda e Terceira e, nessa ordem, substituirão
a Procuradora em seus impedimentos, colaborarão no cumprimento das atribuições da Procuradoria, podendo, ainda, receber delegações da Procuradora.
§ 3º A eleição da Procuradora e das Procuradoras Adjuntas far-se-á em
votação por escrutínio secreto, exigindo-se maioria absoluta de votos em
primeiro escrutínio, e, maioria simples, em segundo escrutínio, presente
a maioria absoluta das Deputadas da Casa.

23

Capítulo acrescido pela Resolução nº 10 de 2009, e com redação dada pela Resolução nº 31 de 2013.
Redação original da Resolução nº 10/09: “CAPÍTULO II-A – DA PROCURADORIA ESPECIAL
DA MULHER”.

24

Artigo acrescido pela Resolução nº 10 de 2009, e com redação dada pela Resolução nº 31 de 2013.
Redação original da Resolução nº 10/09: “Art. 20-A. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de 1 (uma) Procuradora Especial da Mulher e de 3 (três) Procuradoras Adjuntas, designadas
pelo Presidente da Câmara, a cada 2 (dois) anos, no início da sessão legislativa. Parágrafo único. As
Procuradoras Adjuntas terão a designação de Primeira, Segunda e Terceira, e nessa ordem substituirão a Procuradora Especial da Mulher em seus impedimentos e colaborarão no cumprimento das
atribuições da Procuradoria.”
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§ 4º Se vagar o cargo de Procuradora ou de Procuradora Adjunta, proceder-se-á à nova eleição para escolha da sucessora, salvo se faltarem menos
de três meses para o término do mandato, caso em que será provido na
forma indicada no § 2º deste artigo.25
Art. 20-C. A Coordenadoria dos Direitos da Mulher será constituída de
uma Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher e três Coordenadoras
Adjuntas, eleitas pelas Deputadas da Casa, na primeira quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, com mandato de dois
anos, vedada a recondução.
§ 1º Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.
§ 2º As Coordenadoras Adjuntas, que deverão pertencer a Partidos distintos, terão a designação de Primeira, Segunda e Terceira e, nessa ordem, substituirão a Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher, em seus
impedimentos, colaborarão no cumprimento das atribuições da Coordenadoria, podendo, ainda, receber delegações da Coordenadora-Geral dos
Direitos da Mulher.
§ 3º A eleição da Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher e das Coordenadoras Adjuntas far-se-á em votação por escrutínio secreto, exigindo-se maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio; e, maioria simples,
em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta das Deputadas da
Casa.
§ 4º Se vagar o cargo de Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher ou
de Coordenadora Adjunta, proceder-se-á à nova eleição para escolha da

25

Artigo acrescido pela Resolução nº 10 de 2009, e com redação dada pela Resolução nº 31 de 2013.
Redação original da Resolução nº 10/09: “Art. 20-B. Compete à Procuradoria Especial da Mulher zelar
pela participação mais efetiva das Deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara e ainda: I – receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra
a mulher; II – fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo federal que visem à promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito nacional; III – cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e
privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres; IV – promover pesquisas e estudos
sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca de seu défice de representação na
política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às Comissões da Câmara.”
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sucessora, salvo se faltarem menos de três meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no § 2º deste artigo.26
Art. 20-D. Compete à Procuradoria da Mulher, além de zelar pela participação das Deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara dos
Deputados:
I – propor medidas destinadas à preservação e à promoção da imagem e
da atuação da mulher na Câmara dos Deputados e no Poder Legislativo;
II – receber, examinar denúncias de violência e discriminação contra a
mulher e encaminhá-las aos órgãos competentes;
III – fiscalizar e acompanhar a execução de programas do Governo Federal que visem à promoção da igualdade de gênero, assim como à implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito
nacional;
IV – cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para a mulher;
V – promover pesquisas e estudos sobre direitos da mulher, violência e
discriminação contra a mulher, e sobre o défice da sua representação na
política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às Comissões da Câmara dos Deputados;
VI – receber convites e responder a correspondências destinadas à Procuradoria da Mulher;
VII – atender autoridades, no âmbito da sua competência, especialmente
parlamentares mulheres e suas delegações nacionais e internacionais, em
suas visitas à Câmara dos Deputados e também encaminhar suas demandas aos órgãos competentes;
VIII – participar, juntamente com a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, de solenidades e eventos internos na Casa que envolvam políticas
para a valorização da mulher;

26
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Artigo acrescido pela Resolução nº 10 de 2009, e com redação dada pela Resolução nº 31 de 2013.
Redação original da Resolução nº 10/09: “Art. 20-C. Toda iniciativa provocada ou implementada pela
Procuradoria Especial da Mulher terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação da Câmara.”
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IX – representar a Câmara dos Deputados em solenidades e eventos nacionais ou internacionais especificamente destinados às políticas para a
valorização da mulher, mediante designação da Presidência da Câmara.27
Art. 20-E. Compete à Coordenadoria dos Direitos da Mulher:
I – participar, com os Líderes, das reuniões convocadas pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, com direito a voz e voto;
II – usar da palavra, pessoalmente ou por delegação, durante o período
destinado às Comunicações de Liderança, por cinco minutos, para dar expressão à posição das Deputadas da Casa quanto à votação de proposições
e conhecimento das ações de interesse da Coordenadoria;
III – receber convites e responder a correspondências destinadas à
Coordenadoria;
IV – convocar periodicamente reunião das Deputadas da Casa para debater assuntos pertinentes à Coordenadoria;
V – elaborar as prioridades de trabalho e o calendário de reuniões a ser
aprovado pela maioria das Deputadas da Casa;
VI – organizar e coordenar o programa de atividades das Deputadas da
Casa;
VII – constituir e organizar os grupos de trabalho temáticos;
VIII – examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que sirvam de subsídios para suas atividades;
IX – atender autoridades, no âmbito da sua competência, especialmente parlamentares mulheres e suas delegações nacionais e internacionais,
em suas visitas à Câmara dos Deputados e também encaminhar suas
demandas;
X – promover a divulgação das atividades das Deputadas da Casa no âmbito do Parlamento e perante a sociedade;
XI – participar, juntamente com a Procuradoria da Mulher, de solenidades e eventos internos na Casa que envolvam políticas para a valorização
da mulher;

27

Artigo acrescido pela Resolução nº 31 de 2013.
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XII – representar a Câmara dos Deputados em solenidades e eventos nacionais ou internacionais especificamente destinados às políticas para a
valorização da mulher, mediante designação da Presidência da Câmara
dos Deputados.28

CAPÍTULO II-B
DA SECRETARIA DA JUVENTUDE
Art. 20-F. A Secretaria da Juventude terá a sua atuação voltada para a
promoção de eventos, a realização de debates acerca das questões relacionadas aos interesses da população jovem do Brasil, à garantia dos seus
direitos e à observância dos seus deveres de cidadania.29
Art. 20-G. A Secretaria da Juventude será constituída de um Secretário,
escolhido pela Mesa, na primeira quinzena das primeira e terceira sessões
legislativas, e de três Secretários Adjuntos, indicados pelo Secretário da
Juventude, com mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo para o período subsequente.
§ 1° Os Secretários Adjuntos deverão pertencer a partidos distintos e terão a
designação de Primeiro, Segundo e Terceiro e, nessa ordem, substituirão o
Secretário em seus impedimentos e colaborarão no cumprimento das atribuições da Secretaria, podendo, ainda, receber delegações do Secretário.
§ 2° Se vagar o cargo de Secretário da Juventude, até 30 de novembro do
último ano do biênio, proceder-se-á a nova escolha pela Mesa Diretora.30

28

Artigo acrescido pela Resolução nº 31 de 2013.

29

Artigo acrescido pela Resolução nº 20 de 2016.

30

Idem.
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Art. 21

Art. 20-H. Compete à Secretaria da Juventude:
I – fiscalizar e acompanhar a execução de programas do Governo Federal
que visem à proteção da juventude, ao atendimento de seus interesses e à
garantia do cumprimento de seus deveres de cidadania;
II – cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para os jovens;
III – promover pesquisas e estudos sobre direitos e obrigações da juventude e sobre o défice da sua representação na esfera política, inclusive para
fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às Comissões da
Câmara dos Deputados;
IV – atender autoridades, no âmbito da sua competência, em suas visitas à
Câmara dos Deputados, e encaminhar as demandas dos jovens aos órgãos
competentes;
V – participar, com os Líderes, das reuniões convocadas pelo Presidente
da Câmara dos Deputados, com direito a voz e voto;
VI – fazer uso da palavra, semanalmente, pessoalmente ou por delegação,
durante o período destinado às Comunicações de Lideranças, por cinco
minutos;
VII – constituir e organizar os grupos de trabalho temáticos sobre temas
relacionados aos direitos e deveres da juventude;
VIII – examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que sirvam de subsídios para suas atividades.31

CAPÍTULO III
DA PROCURADORIA PARLAMENTAR
Art. 21. A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover, em
colaboração com a Mesa, a defesa da Câmara, de seus órgãos e membros
quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, em razão
do exercício do mandato ou das suas funções institucionais.
31

Artigo acrescido pela Resolução nº 20 de 2016.
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§ 1º A Procuradoria Parlamentar será constituída por onze membros designados pelos Presidente da Câmara, a cada dois anos, no início da sessão
legislativa, com observância, tanto quanto possível, do princípio da proporcionalidade partidária.
§ 2º A Procuradoria Parlamentar providenciará ampla publicidade reparadora, além da divulgação a que estiver sujeito, por força de lei ou de
decisão judicial, o órgão de comunicação ou de imprensa que veicular a
matéria ofensiva à Casa ou a seus membros.
§ 3º A Procuradoria Parlamentar promoverá, por intermédio do Ministério
Público, da Advocacia-Geral da União ou de mandatários advocatícios, as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla reparação, inclusive aquela a que se refere o inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

CAPÍTULO III-A
DA OUVIDORIA PARLAMENTAR32
Art. 21-A. Compete à Ouvidoria Parlamentar:
I – receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre:
a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais;
b) ilegalidades ou abuso de poder;
c) mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa;
d) assuntos recebidos pelo sistema 0800 de atendimento à população;
II – propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos
constatados;
III – propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos
e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da organização da Câmara dos Deputados;

32
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Capítulo acrescido pela Resolução nº 19 de 2001.
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IV – propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidades de que tenha conhecimento;
V – encaminhar ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, ao
Ministério Público, ou a outro órgão competente as denúncias recebidas
que necessitem maiores esclarecimentos;
VI – responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela Câmara sobre os procedimentos legislativos e administrativos de
seu interesse;
VII – realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil.
Art. 21-B. A Ouvidoria Parlamentar é composta de um Ouvidor-Geral e
dois Ouvidores substitutos designados dentre os membros da Casa pelo
Presidente da Câmara, a cada dois anos, no início da sessão legislativa,
vedada a recondução no período subsequente.
Art. 21-C. O Ouvidor-Geral, no exercício de suas funções, poderá:
I – solicitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou
servidor da Câmara dos Deputados;
II – ter vista no recinto da Casa de proposições legislativas, atos e contratos administrativos e quaisquer outros que se façam necessários;
III – requerer ou promover diligências e investigações, quando cabíveis.
Parágrafo único. A demora injustificada na resposta às solicitações feitas
ou na adoção das providências requeridas pelo Ouvidor-Geral poderá ensejar a responsabilização da autoridade ou do servidor.
Art. 21-D. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Ouvidoria
Parlamentar terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação ou de imprensa da Casa.
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CAPÍTULO III-B
DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR33
Art. 21-E. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto de vinte
e um membros titulares e igual número de Suplentes, é o órgão da Câmara dos Deputados competente para examinar as condutas puníveis e
propor as penalidades aplicáveis aos Deputados submetidos ao processo
disciplinar previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que integra este Regimento.
§ 1º Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados serão designados para um mandato de dois anos, na forma
dos arts. 26 e 28 deste Regimento Interno, os quais elegerão, dentre os
titulares, um Presidente e dois Vice-Presidentes, observados os procedimentos estabelecidos no art. 7º deste Regimento, no que couber.
§ 2º As disposições constantes do parágrafo único do art. 23, do § 2º do
art. 40 e do art. 232 deste Regimento Interno não se aplicam aos membros
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

CAPÍTULO III-C
DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR34
Art. 21-F. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto
nos arts. 267, 268, 269 e 271:
I – promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito
da Câmara dos Deputados;
II – dar cumprimento às determinações da Mesa referentes à segurança
interna e externa da Câmara dos Deputados;

33

Capítulo acrescido pela Resolução nº 2 de 2011.

34

Capítulo acrescido pela Resolução nº 25 de 2013.
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Art. 21-I

III – promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos, no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam Deputados.
Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos
IV e V do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara
dos Deputados, restringir-se-á aos aspectos formais da decisão judicial.
Art. 21-G. A Corregedoria Parlamentar é composta por um Corregedor e
três Corregedores substitutos.
Parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parlamentar serão designados para mandatos de 2 (dois) anos pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, vedada a recondução no período subsequente, na mesma
legislatura.35

CAPÍTULO III-D
DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS36
Art. 21-H. Compete à Secretaria de Relações Internacionais:
I – estabelecer as diretrizes da diplomacia parlamentar da Câmara dos
Deputados;
II – promover a cooperação com parlamentos de Estados estrangeiros;
III – apoiar as delegações, comitivas e representações da Câmara dos Deputados em missão oficial.
Art. 21-I. O Secretário de Relações Internacionais será escolhido pelo
Presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do
mandato, podendo ser substituído a qualquer tempo.

35

Parágrafo único com redação dada pela Resolução nº 54 de 2014. Redação original da Resolução
nº 25/2013: “Os membros da Corregedoria Parlamentar serão designados para mandatos de 2 (dois)
anos pelo Presidente da Câmara dos Deputados, vedada a recondução no período subsequente.”

36

Capítulo acrescido pela Resolução nº 3 de 2015.
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CAPÍTULO III-E
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL37
Art. 21-J. Compete à Secretaria de Comunicação Social:
I – zelar pela divulgação dos trabalhos parlamentares;
II – estabelecer as diretrizes gerais de divulgação institucional;
III – definir a política de comunicação da Câmara dos Deputados;
IV – implementar ações que facilitem o alcance dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados no território nacional;
V – supervisionar as atividades do órgão de comunicação e imprensa da
Câmara dos Deputados;
VI – realizar audiências públicas com segmentos da sociedade para ampliar a interação dos veículos de comunicação da Casa.
Art. 21-K. O Secretário de Comunicação Social será escolhido pelo Presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do mandato, podendo ser substituído a qualquer tempo, e terá como atribuição a
supervisão dos veículos de comunicação social da Câmara dos Deputados.

CAPÍTULO IV
DAS COMISSÕES
Seção I
Disposições Gerais
Art. 22. As Comissões da Câmara são:
I – Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura institucional da Casa, copartícipes e agentes do processo legiferante, que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposi37
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ções submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer
o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos campos temáticos
e áreas de atuação;
II – Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto, que se
extinguem ao término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o
fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração.
1972

Art. 20. As Comissões da Câmara são:
I – Permanentes;
II – Temporárias, as que se extinguem ao término da legislatura ou, antes dela, quando
preenchido o fim a que se destinam.
1955

Art. 22. As Comissões da Câmara serão:
I – Permanentes, as que subsistem através das legislaturas;
II – Temporárias, as que se extinguem com a terminação da legislatura ou antes dela,
quando preenchido o fim a que se destinam.
Art. 23. (...)
Parágrafo único. As Comissões Permanentes têm por fim principal estudar os assuntos
submetidos, regimentalmente, ao seu exame e sobre eles manifestar a sua opinião.
1949

Art. 20. As Comissões da Câmara serão:
I – Permanentes, as que subsistem através das legislaturas;
II – Temporárias, as que se extinguem com a terminação da legislatura ou, antes dela,
quando preenchido o fim a que se destinam.
Art. 22. (...)
Parágrafo único. As Comissões Permanentes têm por fim principal estudar os assuntos
submetidos, regimentalmente, ao seu exame e sôbre êles manifestar a sua opinião.
1947

Art. 19. (...)
Parágrafo único. As Comissões serão:
I – Permanentes, as que subsistem através da legislatura;
II – Temporárias, as que se extinguem ou com a terminação da legislatura, ou preenchido o fim a que se destinam.
Art. 33. As Comissões Permanentes têm por fim principal estudar os assuntos submetidos, regimentalmente, ao seu exame, e sôbre êles manifestar a sua opinião.
Art. 26. As Comissões Temporárias durarão:
I – as de Inquérito até a conclusão dos seus respectivos trabalhos;
II – as Especiais, as Externas e as Mistas, o tempo, dentro da legislatura, necessário ao
exercício das funções para que foram constituídas.
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Art. 33. (...)
§ 19. Às Comissões Temporárias compete o desempenho das atribuições que lhes forem
expressamente conferidas pela Câmara.
1934

Art. 24. (...)
Paragrapho unico. As Commissões serão:
a) Permanentes, as que subsistirem através das legislaturas;
b) Temporárias, as que se extinguirem com a terminação da legislatura, ou logo que
hajam preenchido o fim a que se destinavam.
Art. 43. As Commissões Permanentes têm por fim principal estudar todos os assumptos submetidos ao seu exame e lhes forem enviados pela Mesa, e manifestar sua opinião
sobre elles.
Art. 33. As Commissões Temporarias durarão:
a) as de Inquérito, até a conclusão dos respectivos trabalhos;
b) as Especiaes, a Geral, as Externas, e as Mixtas, o tempo, dentro da legislatura, necessario ao exercicio das funcções para que foram constituidas.
Art. 58. Ás Commissões Temporarias compete o desempenho das attribuições que lhes
forem expressamente conferidas pela Camara.
1928

Art. 70. (...)
Paragrapho unico. As Commissões serão:
a) Permanentes, as que subsisistirem através das legislaturas;
b) Temporárias, as que se extinguem com a terminação da legislatura, ou logo que hajam preenchido o fim a que se destinavam.
Art. 90. As Commissões Permanentes teem por fim, attribuição geral, estudar e manifestar a sua opinião clara sobre todos os assumptos submettidos ao seus exame que lhes
forem enviados pela Mesa.
Art. 103. Ás Commissões Temporarias compete o desempenho das attribuições que
lhe forem expressamente conferidas pela Camara.
Art. 79. As Commissões Temporárias durarão:
a) as de Inquérito até a conclusão dos trabalhos de reconhecimento de poderes para a
renovação da Camara;
b) as Especiaes, a Geral, as Externas e as Mixtas, o tempo, dentro da legislatura, necessario ao exercicio das funcções para que foram constituidas.
1904

Art. 45. As Commissões serão Geraes, Permanentes, Especiaes e Mixtas.
Art. 56. As Commissões Especiaes, tanto Internas como Externas, e as Mixtas durarão
emquanto se tratar do negocio de que forem encarregadas e que der motivo á sua nomeação, cessando igualmente as suas funcções com a legislatura em que tiverem sido nomeadas, ainda mesmo que os seus membros tenham sido eleitos para a nova legislatura.
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1891

Art. 32. Para facilitar a expedição dos negocios que se tratarem na Camara haverá tres
espécies de Commissões – Comissões Geraes, Permanentes e Especiaes.
Art. 43. As Commissões Especiaes, tanto Internas quanto Externas e as Mixtas duraráo unicamente emquanto se tratar do negocio especial, de que forem encarregadas e
que der motivo a sua nomeação.
1870

Art. 35. Além de uma Commissão Especial de resposta á falla do throno na abertura de
cada sessão ordinaria ou extraordinaria da Assembléa Geral haverá na Camara Commissões Permanentes para a expedição dos negocios que nella se tratarem.
Art. 37. Para os casos occorrentes, que assim exigirem, haverá tambem as Commissões
Especiaes, que á Camara parecerem necessarias.
Art. 39. Além das Commissões Permanentes haverá tantas Commissões Especiaes Externas, quantas a Camara julgar necessarias a requerimento daquellas.
Art. 43. As Commissões Especiaes, tanto Internas quanto Externas duraráo unicamente emquanto se tratar do negocio de que forem encarregadas, e que der motivo a
sua nomeação.
1831

Art. 35. Haverá na Camara Commissões Permanentes para a expedição ordinaria dos
negocios, que nella se tratarem.
Art. 38. Para os casos occorrentes, que assim exigirem, a Camara nomeará todas as
Commissões Especiaes, que lhe parecerem necessarias.
Art. 43. As Commissões Especiaes, e as de fora duraráo unicamente enquanto se tratar
do negocio especial, de que forão encarregadas, e que deu motivo a sua nomeação.
1826

36. Haverá na Camara Commissoens Permanentes, e Especiaes para a expedição dos
negocios, que nella se tratarem.

Art. 23. Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos e dos Blocos Parlamentares que participem da Casa, incluindo-se sempre um membro da Minoria,
ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.
1972

Art. 21. Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos nacionais que participam da Cãmara, incluindo-se sempre
um representante do Partido da Minoria, se a proporcionalidade não lhe der representação.
Parágrafo único. É vedada representação permanente ou temporária, em qualquer Comissão que contrarie o princípio da proporcionalidade entre os Partidos na Câmara.
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1962

Art. 8º Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos nacionais que participam da Câmara, incluindo-se
sempre um representante do Partido que estiver na oposição, se a proporcionalidade
não lhe der representação.
Art. 9º (...)
Parágrafo único. É vedada representação permanente ou temporária em qualquer Comissão que contrarie o princípio da proporcionalidade entre os Partidos na Câmara
dos Deputados.
1955

Art. 22. (...)
Parágrafo único. Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível,
a representação proporcional dos Partidos nacionais que participarem da Câmara.
1949

Art. 21. Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos nacionais que participem da Câmara (Constituição,
art. 40, parágrafo único).
1947

Art. 27. As Comissões Permanentes, as Especiais e as de Inquérito serão constituídas, tanto quanto possível, proporcionalmente às correntes partidárias representadas na Câmara.
1934

Art. 34. As Commissões Permanentes, as de Inquerito, e as Especiaes serão constituídas proporcionalmente às correntes de opinião representadas na Camara.
(...)
§ 2º Os representantes da Camara nas Commissões Mixtas serão proporcionaes ás correntes de opinião, eleitas ou de livre nomeação do Presidente, conforme a natureza das
funcções que tenham de desempenhar.

Parágrafo único. O Deputado que se desvincular de sua bancada perde
automaticamente o direito à vaga que ocupava em razão dela, ainda que
exerça cargo de natureza eletiva.38
Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:
I – discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário que
lhes forem distribuídas;
38
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II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário,
salvo o disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os projetos:
a) de lei complementar;
b) de código;
c) de iniciativa popular;
d) de Comissão;
e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o
§ 1º do art. 68 da Constituição Federal;
f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados
pelo Plenário de qualquer das Casas;
g) que tenham recebido pareceres divergentes;
h) em regime de urgência.
§ 1º Aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação
conclusiva das Comissões, no que couber, as disposições previstas para as
matérias submetidas à apreciação do Plenário da Câmara.39
1972

Art. 33. A Câmara poderá, de acordo com o artigo 52 da Constituição, delegar poderes
a Comissão Especial, organizada com observância do disposto no art. 21 deste Regimento, para discussão e votação de projeto de lei.
§ 1º A outorga da delegação será objeto de projeto de resolução, que indicará o conteúdo,
objeto e alcance da delegação e o número de membros de que deverá compor-se a Comissão
Especial.
§ 2º O projeto de resolução considerar-se-á aprovado se obtiver, em votação nominal, o
voto da maioria absoluta dos membros da Câmara.
§ 3º Serão apreciados por Comissão Especial, nos termos deste artigo, os projetos sobre:
a) concessão de pensão especial;
b) isenções especificas de impostos de importação e taxas alfandegárias.
Art. 34. A discussão e votação da matéria objeto da delegação far-se-ão, sob pena de
caducidade da delegação, no prazo improrrogável de sessenta dias, ressalvadas as exceções constitucionais.
§ 1º A Comissão Especial, uma vez constituída, elegerá o Presidente e o Vice-Presidente, designando aquele o Relator da matéria, e também Relatores Parciais, se necessário.
39

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 58 de 1994. Redação original: “§ 1º Aplicam-se à
tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das Comissões, no que couber, as
disposições relativas a turnos, prazos, emendas e demais formalidades e ritos exigidos para as matérias sujeitas à apreciação do Plenário da Câmara.”
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§ 2º A Comissão Especial estabelecerá normas para a apresentação de emendas, discussão e votação da matéria.
Art. 35. O projeto de lei aprovado pela Comissão será enviado ao Senado Federal, salvo se, no prazo de dez dias da sua publicação no Diário do Congresso Nacional e em
avulso, a maioria dos membros da Comissão ou um quinto da Câmara requerer a sua
votação pelo Plenário, que o aprovará ou rejeitará, vedada a apresentação de emendas.

III – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
1972

Art. 61. Cada Comissão Permanente poderá realizar, uma vez por mês, reunião de
audiência pública para esclarecer assunto específico e de interesse legislativo, atinente
a sua competência.

IV – convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência
para expor assunto de relevância de seu ministério;
V – encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de Estado;
1972

Art. 52. As Comissões poderão requerer ao Presidente da Câmara a audiência ou colaboração de Ministro de Estado, ou dirigentes de autarquias e sociedades de economia
mista ou das instituições culturais e órgãos de utilidade pública para elucidação de
matéria sujeita ao seu pronunciamento. A audiência não implica em dilação dos prazos.
1962

Art. 18. As Comissões poderão requerer ao Presidente da Câmara a audiência ou
colaboração dos Ministros e Subsecretários de Estado, ou dirigentes de autarquias e
sociedades de economia mista ou das instituições culturais e órgãos de utilidade pública, para elucidação de qualquer matéria sujeita ao seu pronunciamento. A ausência
não implica dilatação dos prazos.
1955

Art. 41. As Comissões poderão requerer, por intermédio do Presidente da Câmara, a
audiência ou colaboração, sôbre assunto prèviamente determinado, dos Ministros de
Estado, ou dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista ou das instituições
culturais e órgãos de utilidade pública, para elucidação de qualquer matéria sujeita ao seu
pronunciamento. A audiência não implica em dilatação dos prazos previstos no art. 39.

160

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 24

1949

Art. 42. As Comissões poderão requerer, por intermédio da Mesa, a audiência, sôbre
assunto previamente determinado, dos Ministros de Estado ou dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista.
Parágrafo único. Ainda por intermédio da Mesa, as Comissões, ou seus Presidentes, a requerimento dos Relatores ou de qualquer de seus membros, requisitarão dos Poderes Públicos as informações que julgarem necessárias à elucidação de matéria sujeita a seu exame.
1947

Art. 38. As Comissões requisitarão dos Poderes Públicos, por intermédio da Mesa, as
informações que julguem necessárias.
Parágrafo único. Ainda por intermédio da Mesa, as Comissões poderão requerer a audiência dos Ministros de Estado sôbre determinado assunto.
1934

Art. 69. As Commissões requisitarão dos Ministros de Estado, por intermedio da
Mesa, todas as informações de que tenham necessidade.
Paragrapho unico. As Comissões poderão requerer a audiência dos Ministros de Estado, sobre determinados assumptos.
1928

Art. 122. As Commissões requisitarão dos Ministros de Estado, por intermedio da
Mesa, todas as informações de que tenham necessidade.
Paragrapho unico. As Commissões poderão requerer audiencia dos Ministros de Estado, sobre determinado assumpto.
1904

Art. 57. As Comissões poderão exigir dos Ministros de Estado, por intermedio do 1º
Secretario da Camara, todas as informações que lhes forem necessarias para desempenho dos seus trabalhos, não podendo haver demora que prejudique o respectivo
andamento; também poderão pedir pela mesma mesma fórma [por intermédio do 1º
Secretário da Câmara], que se convidem os Ministros de Estado para conferenciarem
com ellas sobre qualquer objecto que julguem necessario.
Art. 137. (...)
§ 1º Si forem necessarias informações do Governo [para dar parecer sobre os assuntos
que lhes forem submetidos], a Commissão as requisitará na fórma do art. 57.
1891

Art. 44. As Commissões poderão exigir dos Ministros de Estado, por intermedio do 1º
Secretario da Camara, todas as informações lhes forem necessarias para desempenho
dos seus trabalhos, não podendo haver demora que prejudique o respectivo andamento; poderão requerer, pela mesma forma que se convidem os Ministros de Estado para
conferenciarem com ellas sobre qualquer objecto que julguem necessario.
Art. 108. (...)
§ 1º Si forem necessarias informações do Governo, a Commissão as requisitará na fórma do art. 44.
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1870

Art. 44. As Commissões poderão pedir aos Ministros de Estado, por intermedio do 1º
Secretario da Camara e precedendo approvação desta, todas as informações que lhes
forem necessarias para desempenho do seu trabalho; também poderão requerer, pela
mesma, que se convidem os Ministros de Estado, que não forem membros da Camara,
para conferirem com ellas em qualquer objecto que julguem necessario.
1831

Art. 44. As Commissões poderão pedir aos Secretarios de Estado, pelo expediente do
1º Secretario da Camara, e precedendo approvação desta, todas as moções, que lhes
forem necessarias para o desempenho do seu trabalho; poderão requerer pela mesma
forma que se convidem os Ministros de Estado, que não forem membros da Camara,
para conferirem com ellas em qualquer objecto, que julguem necessario.
1826

44. As Commissoens poderão pedir aos Secretarios de Estado, por meio do Primeiro
Secretario da Camara, e precedendo determinação desta, todas as moçoens, que lhes
forem necessarias para o desempenho do seu trabalho.

VI – receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, na forma
do art. 253;
VII – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VIII – acompanhar e apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulação com a Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º,
da Constituição Federal;
IX – exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas
e mantidas pelo Poder Público federal, em articulação com a Comissão
Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal;
X – determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas
e mantidas pelo Poder Público federal;
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XI – exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XII – propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto legislativo;
XIII – estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições, palestras ou seminários;
XIV – solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil,
para elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando
a diligência dilação dos prazos.
1972

Art. 52. As Comissões poderão requerer ao Presidente da Câmara a audiência ou colaboração de (...) dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista ou das instituições culturais e órgãos de utilidade pública para elucidação de matéria sujeita ao seu
pronunciamento. A audiência não implica em dilação dos prazos.
1962

Art. 18. As Comissões poderão requerer ao Presidente da Câmara a audiência ou colaboração dos (...) dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista ou das instituições culturais e órgãos de utilidade pública, para elucidação de qualquer matéria
sujeita ao seu pronunciamento. A ausência não implica dilatação dos prazos.
1955

Art. 41. As Comissões poderão requerer, por intermédio do Presidente da Câmara, a
audiência ou colaboração, sôbre assunto prèviamente determinado, dos (...) dirigentes
de autarquias e sociedades de economia mista ou das instituições culturais e órgãos de
utilidade pública, para elucidação de qualquer matéria sujeita ao seu pronunciamento.
A audiência não implica em dilatação dos prazos previstos no art. 39.
1949

Art. 42. As Comissões poderão requerer, por intermédio da Mesa, a audiência, sobre
assunto previamente determinado, dos (...) dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista.
Parágrafo único. Ainda por intermédio da Mesa, as Comissões, ou seus Presidentes, a requerimento dos Relatores ou de qualquer de seus membros, requisitarão dos Poderes Públicos as informações que julgarem necessárias à elucidação de matéria sujeita a seu exame.
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1947

Art. 38. As Comissões requisitarão dos Poderes Públicos, por intermédio da Mesa, as
informações que julguem necessárias.

§ 2º As atribuições contidas nos incisos V e XII do caput não excluem a
iniciativa concorrente de Deputado.

Seção II
Das Comissões Permanentes
Subseção I
Da Composição e Instalação
Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões Permanentes
será fixado por ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no início dos
trabalhos de cada legislatura.40
§ 1º A fixação levará em conta a composição da Casa em face do número
de Comissões, de modo a permitir a observância, tanto quanto possível,
do princípio da proporcionalidade partidária e demais critérios e normas
para a representação das bancadas.
§ 2º Nenhuma Comissão terá mais de treze centésimos nem menos de três
e meio centésimos do total de Deputados, desprezando-se a fração.41
§ 3º O número total de vagas nas Comissões não excederá o da composição da Câmara, não computados os membros da Mesa.
1972

Art. 26. O número de membros das Comissões Permanentes será fixado, ao início de
cada legislatura, em ato da Mesa.

40

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007. Redação
original: “Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões Permanentes será estabelecido por
ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no início dos trabalhos da primeira e da terceira sessões
legislativas de cada legislatura, prevalecendo o quantitativo anterior enquanto não modificado.”

41

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 1 de 2015. Redação original: “§ 2º Nenhuma Comissão
terá menos de seis centésimos nem mais de doze centésimos do total de Deputados.”

164

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 25

1955

Art. 25. As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Finanças e de Orçamento e Fiscalização Financeira serão constituídas de 25 membros, a de Redação de 7
e as demais de 17.
1949

Art. 24. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão
de Economia serão constituídas de vinte e quatro membros; a Comissão de Redação, de
sete; e as demais, de dezessete.
1947

Art. 20. (...)
Parágrafo único. As Comissões Permanentes serão constituídas de dezessete membros
cada uma, salvo as de Constituição e Justiça e de Finanças, com vinte e quatro membros, e a de Redação, sete.
1934

Art. 25. (...)
Paragrapho unico. As Commissões Permanentes serão constituídas de onze membros
cada uma salvo a Executiva, que será constituida pela Mesa, e a de Redacção que terá
somente cinco membros.
1928

Art. 71. (...)
Paragrapho unico. As Commissões Permanentes serão constituidas:
a) a de Policia, pela Mesa;
b) a de Agricultura, Industria e Commercio, a de Diplomacia e Tratados, a de Instrucção, a de Marinha e Guerra, a de Obras Publicas, a de Poderes, a de Saúde Publica e a de
Tomada de Contas – de nove membros cada uma;
c) a de Redacção, de cinco membros;
d) a de Constituição e Justiça, de onze membros;
e) a de Finanças, de quinze membros.
1904

Art. 53. As Commissões de Tomada de Contas, de Orçamento, de Constituição e de
Legislação e Petições e Pensões serão de nove membros cada uma; as de Justiça e Poderes, de Diplomacia e Tratados, de Marinha e Guerra, de Fazenda e Concessões, de
Industria e Obras Publicas, de Instrucção Publica, de Saude Publica, de Agricultura e
Colonização e de Tarifas, serão de sete membros, e a de Redacção, de tres.
(...)
§ 2º A Commissão de Policia é constituida pela Mesa.
1891

Art. 40. As Commissões de Orçamento, Pensões e Contas, de Constituição, Legislação
e Justiça, de Fazenda e Indústria, de Instrucção e Saude Publica, de Obras Publicas e
Colonisação e a de Tarifas, serão compostas de nove membros cada uma, e as outras de
cinco, excepto a de Redacção, que se comporá de tres membros. (...)
Paragrapho unico. A Commissão de Policia é constituida pela Mesa.
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1870

Art. 51. O Presidente, e os quatro Secretarios formão a Commissão de Policia da Casa.
1832

Art. 40. Nenhuma Commissão será composta de menos de tres individuos, nem de
mais de cinco.
1826

42. Nenhuma Commissão será composta de menos de tres Deputados, nem de mais de sette.

Art. 26. A distribuição das vagas nas Comissões Permanentes entre os
Partidos e Blocos Parlamentares será organizada pela Mesa logo após a
fixação da respectiva composição numérica e mantida durante toda a
legislatura.42
1972

Art. 27. As Comissões Permanentes manterão, durante a legislatura, a mesma proporcionalidade partidária e a mesma composição, salvo as substituições de membros, que
podem ocorrer a qualquer tempo, a pedido dos respectivos Líderes.
1955

Art. 27. As Comissões Permanentes manterão, durante a legislatura, a mesma proporcionalidade partidária e a mesma composição, salvo as substituições de membros que
podem se verificar a qualquer tempo, a pedido dos respectivos Líderes.
1949

Art. 24. (...)
§ 3º Os membros das Comissões Permanentes exercem suas funções durante a sessão
legislativa ordinária, ou extraordinária, até nova eleição.
1947

Art. 21. Os membros das Comissões Permanentes exercem suas funções durante a sessão legislativa ordinária, ou extraordinária, até nova eleição.
1934

Art. 26. As Commissões Permanentes exercem suas funcções durante toda a sessão
legislativa ordinária, ou extraordinária, e nas prorogações, até nova eleição.
1928

Art. 72. As Commissões Permanentes exercerão as suas funções durante toda a sessão
legislativa ordinaria, ou extraordinaria, e, nas suas prorogações, até nova eleição.
Paragrafo unico. Na ultima sessão legislativa de cada legislatura cessará o exercicio das funcções
das Commissões com a realização do pleito para a renovação da Camara dos Deputados.
42
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Parlamentares, será organizada pela Mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica e
mantida durante toda a sessão legislativa.”
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1904

Art. 60. As Commissões Permanentes (...) eleitas logo no principio da sessão ordinária
de cada anno (...) durarão não só em toda ella, mas tambem nas sessões extraordinarias
e nas prorogações que tiverem logar até a ultima sessão preparatoria da sessão ordinaria do anno seguinte.
1891

Art. 42. As Commissões Permanentes (...) eleitas logo no principio da sessão ordinária de
cada anno (...) durarão não só em toda ella, mas também nas sessões extraordinarias, e
nas prorrogações que tiverem logar até a ultima sessão preparatoria da sessão ordinaria do
anno seguinte.
1870

Art. 42. As Commissões Permanentes (...) eleitas ou nomeadas logo no principio da
sessão ordinaria de cada anno (...) durarão não só em toda ella, mas tambem nas sessões extraordinárias e nas prorogações que tiverem lugar, até a ultima sessão preparatoria da sessão ordinaria do anno seguinte.
1832

Art. 42. As Commissões Permanentes (...) nomeadas logo no principio da sessão ordinária de cada anno (...) durarão não só em toda ella, mas também nas sessões extraordinarias, e nas prorrogações, que tiverem lugar até o começo da sessão ordinaria do
anno seguinte.

§ 1º Cada Partido ou Bloco Parlamentar terá em cada Comissão tantos
suplentes quantos os seus membros efetivos.
1972

Art. 26. (...)
§ 1º Cada Partido terá em cada Comissão tantos suplentes quantos os seus membros
efetivos.
1962

Art. 20. A Mesa ao designar os Deputados que devam integrar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (...), nomeará, igualmente um suplente para cada uma das representações partidárias que a constituírem.
1955

Art. 25. (...)
§ 1º Cada Partido terá, em cada Comissão, tantos suplentes quanto os seus membros
efetivos.
1949

Art. 24. (...)
§ 1º Cada Comissão Permanente, exceto a de Redação, terá, além de seus componentes
efetivos, um substituto permanente de cada Partido que nela possua um só membro, e
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dois de cada um dos demais Partidos na mesma representados. A Comissão de Redação
terá um substituto permanente para cada Partido nela representado.
§ 2º Os substitutos permanentes tomarão parte nos trabalhos da Comissão sempre que
qualquer membro efetivo de seu Partido esteja licenciado ou impedido, ou não se ache
presente no início das deliberações.
1947

Art. 28. (...)
§ 2º Aos Partidos que tiverem, apenas, um representante em cada Comissão, será facultado designar um membro substituto permanente para tomar parte nos trabalhos da
respectiva Comissão, independente de convocação e na ausência, ou impedimento, do
Deputado designado em caráter efetivo.

§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais
de uma Comissão Permanente, ressalvadas as Comissões de Legislação
Participativa, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de
Cultura, de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Direitos
Humanos e Minorias, do Esporte, de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, de Turismo, de
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.43
1972

Art. 26. (...)
§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro efetivo, de mais de uma
Comissão Permanente, excetuando-se a Comissão de Redação.
Art. 81. (...)
§ 1º Quando um membro de Comissão Permanente, designado para outra, não optar por
uma delas dentro de quarenta e oito horas, considerar-se-á ter preferido aquela em que
já figurava.
1955

Art. 25. (...)
§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro efetivo, de mais de uma
Comissão Permanente.
Art. 57. (...)
§ 1º Quando um membro de Comissão Permanente designado para outra não optar por
uma delas dentro de 48 horas, considerar-se-á ter preterido aquela em que já figurava.
43
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Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 15 de 2016, que sucedeu uma série de outras relacionadas a esse dispositivo aprovadas pela Câmara desde a edição do Regimento Interno (Resoluções nos 1/91, 80/95, 15/96, 21/01, 27/02, 4/03, 20/04, 30/05 e 1/15). Redação original: “§ 2º Nenhum
Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma Comissão Permanente.”
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1949

Art. 24. (...)
§ 4º Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro efetivo, de mais de uma
Comissão Permanente.
Art. 26. (...)
§ 7º Os componentes da Comissão de Finanças não poderão fazer parte, como membros efetivos ou substitutos, de qualquer outra Comissão Permanente ou Especial.
Art. 59. (...)
§ 1º Quando um membro de Comissão Permanente, designado para outra, não optar por uma delas dentro em 48 horas, considerar-se-á ter preferido aquela em que já
figurava.
1947

Art. 49. (...)
§ 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte de mais de uma Commissão Permanente.
O membro de Comissão Permanente, que, designado para outra, não optar por uma
delas dentro em quarenta e oito horas, considerar-se-á preferir aquela em que figurava.
1934

Art. 87. Nenhum Deputado poderá fazer parte de mais de uma Commissão Permanente.
Paragrapho único. O membro de uma Commissão Permanente, que fôr eleito ou designado para outra e não optar por uma dellas dentro de 48 horas, considerar-se-á como
tendo preferido continuar naquella em que já figurava.
1928

Art. 140. Nenhum Deputado poderá fazer parte de mais de uma Commissão
Permanente.
Paragrapho unico. O membro de uma Commissão Permanente, que fôr eleito, ou designado para outra, e não optar por uma dellas, dentro de 48 horas, considerar-se-á como
tendo referido continuar naquella em que já figurava.
1904

Art. 54. Nenhum Deputado poderá ser membro de mais de uma Commissão
Permanente.
1891

Art. 41. Nenhum Deputado poderá ser membro de mais de uma Commissão
Permanente.
1870

Art. 41. Nenhum Deputado poderá ser membro de mais de duas Comissões Permanentes;
e os Deputados que forem Ministros de Estado não serão membros de Commissão alguma.
1832

Art. 41. Nenhum Deputado poderá ser membro de mais de duas Commissões Permanentes; e os Deputados que forem Ministros de Estado, não serão nomeados para as
Commissões.
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1826

43. Nenhum Deputado poderá ser membro de mais de duas Commissoens Permanentes.

§ 3º Ao Deputado, salvo se membro da Mesa, será sempre assegurado o direito de integrar, como titular, pelo menos uma Comissão, ainda que sem
legenda partidária ou quando esta não possa concorrer às vagas existentes
pelo cálculo da proporcionalidade.
§ 4º As alterações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos Partidos ou Blocos Parlamentares decorrentes de mudanças de filiação partidária
não importarão em modificação na composição das Comissões, cujo número de vagas de cada representação partidária será fixado pelo resultado final
obtido nas eleições e permanecerá inalterado durante toda a legislatura.44
Art. 27. A representação numérica das bancadas em cada Comissão será
estabelecida com a divisão do número de membros do Partido ou Bloco
Parlamentar, aferido na forma do § 4º do art. 8º deste Regimento, pelo
quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo
número de membros da Comissão; o inteiro do quociente assim obtido,
denominado quociente partidário, representará o número de lugares a
que o Partido ou Bloco Parlamentar poderá concorrer na Comissão.45
§ 1º As vagas que sobrarem, uma vez aplicado o critério do caput, serão
destinadas aos Partidos ou Blocos Parlamentares, levando-se em conta as
frações do quociente partidário, da maior para a menor.
1972

Art. 24. As Comissões Permanentes organizar-se-ão dividindo-se o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada Comissão e o número de Deputados
44

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007. Redação original: “§ 4º As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos Partidos ou Blocos
Parlamentares, que importem modificações da proporcionalidade partidária na composição das Comissões, só prevalecerão a partir da sessão legislativa subseqüente.”

45

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007. Redação
original: “Art. 27. A representação numérica das bancadas nas Comissões será estabelecida dividindo-se o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada Comissão, e o número de
Deputados de cada Partido ou Bloco Parlamentar pelo quociente assim obtido. O inteiro do quociente
final, dito quociente partidário, representará o número de lugares a que o Partido ou Bloco Parlamentar poderá concorrer em cada Comissão.”
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de cada Partido pelo quociente assim obtido. O quociente final representarão número
de membros do Partido, cujos nomes serão indicados pelos respectivo Líder.
Parágrafo único. Os Partidos representados pelo quociente partidário, cujo resto final
for, pelo menos, um quarto do primeiro quociente, concorrerão com os demais Partidos ainda não representados no preenchimento das vagas porventura existentes. O preenchimento de tais vagas dar-se-á por acordo dos Partidos interessados, que, dentro em
setenta e duas horas, farão a indicação respectiva. Esgotado este prazo, sem indicação,
o Presidente da Câmara procederá à designação.
1955

Art. 26. As Comissões Permanentes organizar-se-ão dividindo-se o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada Comissão e o número de Deputados
de cada Partido pelo quociente assim obtido. O quociente final representará o número
de membros do Partido, cujos nomes serão indicados pelo respectivo Líder.
Parágrafo único. Os Partidos representados pelo quociente partidário, cujo resto final
fôr, pelo menos, um quarto do primeiro quociente, concorrerão, com os demais Partidos ainda não representados, ao preenchimento das vagas porventura existentes. O
preenchimento de tais vagas dar-se-á por acôrdo dos Partidos interessados, que, dentro
em setenta e duas horas, farão a indicação respectiva. Esgotado êste prazo, sem indicação, o Presidente da Câmara procederá a designação.
1949

Art. 25. As Comissões Permanentes organizar-se-ão dividindo-se o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada Comissão, e o número de Deputados
de cada Partido, pelo quociente assim obtido. O quociente final representará o número
de membros do Partido, cujo Líder indicará os respectivos nomes.
Parágrafo único. Os Partidos representados pelo quociente partidário, cujo resto final
fôr, pelo menos, um quarto do primeiro quociente, concorrerão, com os demais Partidos ainda não representados, ao preenchimento das vagas porventura existentes. O
preenchimento de tais vagas dar-se-á por acôrdo dos Partidos interessados, que, dentro
em setenta e duas horas, farão a indicação respectiva ao Presidente da Câmara; o qual,
em sua falta, procederá à designação.
1947

Art. 28. As Comissões se organizarão, em regra, dividindo-se o número de membros
da Câmara pelo número de membros de cada Comissão e o número de Deputados de
cada Partido, pelo quociente assim obtido. O quociente final representará o número de
eleitos, por Partido, cujo Líder indicará os respectivos nomes.
§ 1º Os Partidos representados pelo quociente partidário, cujo resto final fôr de, pelo
menos, um quarto do primeira quociente, concorrerão com os demais Partidos ainda
não representados ao preenchimento das vagas porventura existentes. O preenchimento
de tais vagas dar-se-á por acordo dos Partidos interessados que, dentro em setenta e duas
horas, farão a indicação respectiva ao Presidente da Câmara que, em sua falta, fará a
necessária designação.

171

Art. 27

Memória e análise de leis

§ 2º Se verificado, após aplicados os critérios do caput e do parágrafo anterior, que há Partido ou Bloco Parlamentar sem lugares suficientes nas
Comissões para a sua bancada, ou Deputado sem legenda partidária,
observar-se-á o seguinte:
I – a Mesa dará quarenta e oito horas ao Partido ou Bloco Parlamentar
nessa condição para que declare sua opção por obter lugar em Comissão
em que não esteja ainda representado;
II – havendo coincidência de opções terá preferência o Partido ou Bloco Parlamentar de maior quociente partidário, conforme os critérios do
caput e do parágrafo antecedente;
III – a vaga indicada será preenchida em primeiro lugar;
IV – só poderá haver o preenchimento de segunda vaga decorrente de
opção, na mesma Comissão, quando em todas as outras já tiver sido preenchida uma primeira vaga, em idênticas condições;
V – atendidas as opções do Partido ou Bloco Parlamentar, serão recebidas
as dos Deputados sem legenda partidária;
VI – quando mais de um Deputado optante escolher a mesma Comissão,
terá preferência o mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas.
1972

Art. 25. Quando a bancada de um Partido não possuir o número requerido para ter,
pelo menos, um representante na constituição de uma Comissão, de acordo com a proporcionalidade de sua posição na Câmara, é a ela facultado, bem como à de Partidos em
situação similar, que se reúnam para o efeito de escolha de um representante comum,
sendo para isto necessário alcançar o quorum com direito a um representante dentro do
critério da proporcionalidade.
1962

Art. 9º Quando a bancada de um Partido não possuir o número requerido para ter,
pelo menos, um representante na constituição de uma Comissão, de acôrdo com a
proporcionalidade de sua posição na Câmara dos Deputados, é a ela facultado, bem
como a de Partidos em situação similar, que se reúnam para o efeito de escolha de um
representante comum, sendo para isto necessário alcançar o quorum, com direito a um
representante dentro do critério de proporcionalidade.

§ 3º Após o cumprimento do prescrito no parágrafo anterior, proceder-se-á à distribuição das demais vagas entre as bancadas com direito a se
fazer representar na Comissão, de acordo com o estabelecido no caput,
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considerando-se para efeito de cálculo da proporcionalidade o número
de membros da Comissão diminuído de tantas unidades quantas as vagas
preenchidas por opção.
Art. 28. Definida, na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a representação numérica dos Partidos e Blocos Parlamentares nas Comissões,
os Líderes comunicarão à Presidência, no prazo de cinco sessões, os nomes
dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as
integrarão; esse prazo contar-se-á, nas demais sessões legislativas, do dia de
início dessas.46
§ 1º O Presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a Liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as
Comissões, nos termos do § 3º do art. 45.
§ 2º Juntamente com a composição nominal das Comissões, o Presidente
mandará publicar no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da
Ordem do Dia a convocação destas para eleger os respectivos Presidentes
e Vice-Presidentes, na forma do art. 39.

Subseção II
Das Subcomissões e Turmas
Art. 29. As Comissões Permanentes poderão constituir, sem poder
decisório:
I – Subcomissões Permanentes, dentre seus próprios componentes e mediante proposta da maioria destes, reservando-lhes parte das matérias do
respectivo campo temático ou área de atuação;

46

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007. Redação
original: “Art. 28. Estabelecida a representação numérica dos Partidos e dos Blocos Parlamentares nas
Comissões, os Líderes comunicarão ao Presidente da Câmara, no prazo de cinco sessões, os nomes
dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, irão integrar cada Comissão.”

173

Art. 30

Memória e análise de leis

II – Subcomissões Especiais, mediante proposta de qualquer de seus membros, para o desempenho de atividades específicas ou o trato de assuntos
definidos no respectivo ato de criação.
§ 1º Nenhuma Comissão Permanente poderá contar com mais de três
Subcomissões Permanentes e de três Subcomissões Especiais em funcionamento simultâneo.
§ 2º O Plenário da Comissão fixará o número de membros de cada Subcomissão, respeitando o princípio da representação proporcional, e definirá
as matérias reservadas a tais Subcomissões, bem como os objetivos das
Subcomissões Especiais.
§ 3º No funcionamento das Subcomissões aplicar-se-ão, no que couber, as
disposições deste Regimento relativas ao funcionamento das Comissões
Permanentes.47, 48
1972

Art. 22. (...)
§ 1º As Comissões Permanentes poderão constituir Subcomissões, mediante proposta
de qualquer de seus membros com aprovação de dois terços da Comissão.
(...)
§ 3º No funcionamento das Subcomissões aplicar-se-ão, no que couber, as disposições
deste Regimento relativas ao funcionamento das Comissões Permanentes.

Art. 30. As Comissões Permanentes que não constituírem Subcomissões
Permanentes poderão ser divididas em duas Turmas, excluído o Presidente, ambas sem poder decisório.

47

Artigo com redação dada pela Resolução nº 20 de 2004. Redação original: “Art. 29. As Comissões
Permanentes poderão constituir, dentre seus próprios componentes, sem poder decisório: I – Subcomissões Permanentes, mediante proposta da maioria de seus membros, reservando-lhes parte das
matérias do respectivo campo temático ou área de atuação; II – Subcomissões Especiais, mediante
proposta de qualquer de seus membros, para o desempenho de atividades específicas ou o trato de
assuntos definidos no respectivo ato de criação. § 1º Nenhuma Comissão Permanente poderá contar
com mais de três Subcomissões Permanentes e de duas Subcomissões Especiais em funcionamento simultâneo. § 2º O Plenário da Comissão fixará o número de membros de cada Subcomissão,
designando-os nominalmente, respeitado o princípio da representação proporcional, e definindo,
ainda, as matérias reservadas às Subcomissões Permanentes e os objetivos das Subcomissões Especiais. § 3º No funcionamento das Subcomissões aplicar-se-ão, no que couber, as disposições deste
Regimento relativas ao funcionamento das Comissões Permanentes.”

48

O tema das Subcomissões teve tratamento também na Resolução nº 3 de 1982.
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§ 1º Presidirá à Turma um Vice-Presidente da Comissão, substituindo-o o
membro mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas.
§ 2º Os membros de uma Turma são suplentes preferenciais da outra, respeitada a proporcionalidade partidária.
§ 3º As Turmas poderão discutir os assuntos que lhes forem distribuídos,
desde que presente mais da metade dos seus membros.
1972

Art. 44. As Comissões Permanentes, exceto a de Redação, poderão ser divididas em
duas Turmas, excluído o Presidente, e terão dois Vice-Presidentes.
§ 1º A substituição do Presidente far-se-á pelo Vice-Presidente que pertencer à mesma
legenda do Presidente.
§ 2º Na ausência do Presidente, presidirá a cada uma das Turmas um Vice-Presidente.
§ 3º Os membros de uma Turma são suplentes preferenciais da outra, respeitada a proporcionalidade partidária.
Art. 45. As Turmas poderão discutir e votar os assuntos que lhes forem distribuídos,
salvo as proibições expressas neste Regimento, desde que presente mais de metade dos
seus membros.
Art. 46. Quando houver decisões contraditórias sobre a mesma matéria entre as Turmas de uma Comissão, a requerimento de qualquer Deputado a Comissão Plena se
reunirá para decidir sobre qual das deliberações deva prevalecer.
Parágrafo único. A reunião se verificará tanto quanto possível no dia imediato.
Art. 47. Ao opinar sobre as contas do Presidente da República, a Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas funcionará reunidas as suas Turmas.
1962

Art. 26. Quando houver decisões contraditórias sôbre a mesma matéria entre as Turmas de uma Comissão, a requerimento de qualquer Deputado, a Comissão Plena se
reunirá para decidir sôbre qual das deliberações deve prevalecer.
Parágrafo único. A reunião se verificará tanto quanto possível no dia imediato.
Art. 13. Na elaboração orçamentária e ao opinar sôbre as contas do Presidente do Conselho de Ministros, a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira funcionará
com suas Turmas reunidas.
1955

Art. 36. Para maior rendimento do seu trabalho, as Comissões de Constituição e Justiça, Economia, Finanças e de Orçamento e Fiscalização Financeira serão divididas em
duas Turmas, de doze membros cada.
§ 1º Cada Vice-Presidente, na ausência do Presidente, presidirá a cada uma das Turmas.
§ 2º Os membros de uma Turma são suplentes preferenciais da outra, respeitada a proporcionalidade partidária.
§ 3º Na elaboração orçamentária e ao opinar sôbre as contas do Presidente da República,
a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira funcionará reunidas as suas Turmas.
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1949

Art. 26. (...)
§ 1º A Comissão de Finanças funcionará no conjunto de seus membros sempre que
tratar de matéria orçamentária (nº I dêste artigo).
§ 2º Para apreciar as outras matérias de sua competência [matérias não orçamentárias], a Comissão de Finanças, depois de constituída, dividir-se-á em duas Turmas,
de doze membros cada uma, que funcionarão como Comissões autônomas, a elas se
estendendo, para êsse efeito, no limite de suas atribuições, tôdas as disposições regimentais aplicáveis.
§ 3º A designação dos membros de cada uma das Turmas será feita pelo Presidente da Comissão de Finanças, de comum acôrdo com os Líderes dos Partidos nesta
representados.
§ 4º À 1ª Turma, da qual fará parte, como seu Presidente, o Presidente da Comissão,
compete opinar sôbre as matérias referidas no nº IV deste artigo.
§ 5º À 2º Turma, da qual fará parte, como seu Presidente o Vice-Presidente da Comissão, compete, opinar sôbre as matérias referidas nos nos II e III dêste artigo.
§ 6º O serviço de Secretaria da Comissão de Finanças, a cargo da Diretoria de Orçamento, abrangerá o de suas Turmas.

Art. 31. A matéria apreciada em Subcomissão Permanente ou Especial ou
por Turma concluirá por um relatório, sujeito à deliberação do Plenário da
respectiva Comissão.
1972

Art. 22. (...)
§ 2º Os estudos e levantamentos realizados [em Subcomissão] concluirão sempre, em
prazo fixado pela respectiva Comissão, por um relatório sobre o assunto investigado, o
qual será submetido à apreciação do Plenário da Comissão para o exame das providências e sugestões cabíveis.

176

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 32

Subseção III
Das Matérias ou Atividades de Competência das Comissões
Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes (...):49
I – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:
(...);
II – Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia:
(...);
III – Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
(...);
IV – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
(...);
V – Comissão de Defesa do Consumidor:
(...);
VI – Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
(...);
VII – Comissão de Desenvolvimento Urbano:
(...);
VIII – Comissão de Direitos Humanos e Minorias:
(...);
IX – Comissão de Educação:
(...);
X – Comissão de Finanças e Tributação:
49

Os incisos a seguir decorrem de alterações feitas por inúmeras resoluções desde a edição original do
Regimento, em 1989 (Resoluções nos 10/91, 24/92, 25/93, 77/95, 80/95, 15/96, 21/01, 27/02, 29/02,
4/03, 20/04, 21/13, 23/13, 54/14, 1/15, 12/15 e 15/16). Redação original dos incisos: “Art. 32. São as
seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade: I – Comissão de Agricultura e Política Rural: (...); Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática: (...); III – Comissão de Constituição e Justiça e de Redação: (...); IV – Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (...); V – Comissão de Defesa Nacional: (...) VI – Comissão
de Economia, Indústria e Comércio: (...); VII – Comissão de Educação, Cultura e Desporto: (...);
VIII – Comissão de Finanças e Tributação: (...); IX – Comissão de Minas e Energia: (...); X – Comissão
de Relações Exteriores:(...); XI – Comissão de Seguridade Social e Família: (...); XII – Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público: (...); XIII – Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior.”
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(...);
XI – Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:
(...);
XII – Comissão de Legislação Participativa:
(...);
XIII – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
(...);
XIV – Comissão de Minas e Energia:
(...);
XV – Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
(...);
XVI – Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:
(...);
XVII – Comissão de Seguridade Social e Família:
(...);
XVIII – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
(...);
XIX – Comissão de Turismo:
(...);
XX – Comissão de Viação e Transportes:
(...).
XXI – Comissão de Cultura:
(...)
XXII – Comissão do Esporte:
(...)
XXIII – Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência:
(...)
XXIV – Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher:
(...)
XXV – Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa:
(...)
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1972

Art. 23. As Comissões Permanentes são:
I – Comissão de Agricultura e Política Rural;
II – Comissão de Ciência e Tecnologia;
III – Comissão de Comunicações;
IV – Comissão de Constituição e Justiça;
V – Comissão de Economia, Indústria e Comércio;
VI – Comissão de Educação e Cultura;
VII – Comissão de Finanças;
VIII – Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas;
IX – Comissão de Minas e Energia;
X – Comissão de Redação;
XI – Comissão de Relações Exteriores;
XII – Comissão de Saúde;
XIII – Comissão de Segurança Nacional;
XIV – Comissão de Serviço Público;
XV – Comissão de Trabalho e Legislação Social; e
XVI – Comissão de Transportes.
1955

Art. 24. As Comissões Permanentes são:
I – de Constituição e Justiça:
II – de Diplomacia;
III – de Economia;
IV – de Educação e Cultura;
V – de Finanças;
VI – de Legislação Social;
VII – de Orçamento e Fiscalização Financeira;
VIII – de Redação;
IX – de Saúde;
X – de Segurança Nacional;
XI – de Serviço Público;
XII – de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
1949

Art. 23. As Comissões Permanentes são doze:
I – Comissão de Constituição e Justiça;
II – Comissão de Diplomacia;
III – Comissão de Economia;
IV – Comissão de Educação e Cultura;
V – Comissão de Finanças;
VI – Comissão de Legislação Social;
VII – Comissão de Redação;
VIII – Comissão de Saúde Pública;
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IX – Comissão de Segurança Nacional;
X – Comissão de Serviço Público Civil;
XI – Comissão de Tomada de Contas;
XII – Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
1947

Art. 20. As Comissões Permanentes serão quatorze:
I – Agricultura;
II – Constituição e Justiça;
III – Diplomacia;
IV – Educação e Cultura;
V – Finanças;
VI – Indústria e Comércio;
VII – Legislação Social;
VIII – Obras Públicas;
IX – Redação;
X – Saúde Pública;
XI – Segurança Nacional;
XII – Serviço Público Civil;
XIII – Tomada de Contas;
XIV – Transportes e Comunicações.
1934

Art. 25. As Commissões Permanentes são treze:
1ª) Executiva;
2ª) Agricultura, Industria e Commercio;
3ª) Constituição e Justiça;
4ª) Diplomacia e Tratados;
5ª) Educação e Cultura;
6ª) Finanças;
7ª) Legislação Social;
8ª) Obras Publicas, Transportes e Communicações;
9ª) Orçamento;
10ª) Redacção;
11ª) Saude Publica;
12ª) Segurança Nacional;
13ª) Tomada de Contas.
1928

Art. 71. As Commissões Permanentes são doze:
1ª) Policia;
2ª) Agricultura, Industria e Commercio;
3ª) Constituição e Justiça;
4ª) Diplomacia e Tratados;
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5ª) Finanças [esta denominação já estava presente no Regimento de 28 de janeiro de
1915, art. 54];
6ª) Instrucção;
7ª) Marinha e Guerra;
8ª) Obras Publicas;
9ª) Poderes;
10ª) Redacção;
11ª) Saude Publica;
12ª) Tomada de Contas.
1904

Art. 49. As Commissões Permanentes são as seguintes:
1ª) Policia.
2ª) Tomada de Contas.
3ª) Orçamento.
4ª) Constituição e Legislação.
5ª) Petições e Pensões.
6ª) Justiça e Poderes.
7ª) Diplomacia e Tratados.
8ª) Marinha e Guerra.
9ª) Fazenda e Concessões.
10ª) Industria e Obras Publicas.
11ª) Instrucção Publica.
12ª) Saude Publica.
13ª) Agricultura e Colonização.
14ª) Tarifas.
15ª) Redacção das Leis.
1891

Art. 36. As Commissões Permanentes são as seguintes:
1ª) Policia;
2ª) Petições e Poderes;
3ª) Constituição, Legislação e Justiça;
4ª) Fazenda e Industria;
5ª) Marinha e Guerra;
6ª) Instrucção e Saude Publica;
7ª) Orçamento;
8ª) Pensões e Contas;
9ª) Obras Publicas e Colonisação;
10ª) Tarifas;
11ª) Diplomacia e Tratados;
12ª) Redacção das Leis.
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1870

Art. 36. As Commissões Permanentes são: de Constituição e Poderes, de Orçamento; de
Contas; de Marinha e Guerra; de Fazenda; de Pensões e Ordenados; de Justiça Civil; de
Justiça Criminal; de Diplomacia; de Assembléas Provinciaes; de Camaras Municipaes;
de Commercio, Industria e Artes; de Agricultura, Minas e Bosques; de Estatistica, Colonisação, Catechese e Civilisação dos Indios; de Instrucção Publica; de Obras Publicas;
de Saude Publica; de Negócios Ecclesiasticos; de Redacção das Leis; e de Policia da Casa.
1832

Art. 36. São as Commissões Permanentes da Casa: de Constituição e Poderes, de Fazenda e Orçamento, de Minas e Bosques, da Cathequese, Colonisação, e Civilização
dos Indios, de Diplomacia, de Estatística, do Commercio, Agricultura Industria e Artes, da Instrucção Publica, de Saude Publica, de Justiça Civil e Criminal, de Marinha e
Guerra, dos Negocios Ecclesiasticos, dos Conselhos Geraes de Provincias, das Camaras
Municipaes, e Juizes de Paz, de Pensões e Ordenados, dos Meios e Modos para a Lenta
Extincção da Escravatura, de Petições, da [ilegível] da Casa, da Redacção das Leis.
1826

37. São as Commissoens Permanentes: da Guarda da Constituição; de Legislação, Justiça Civil, e Criminal; da Estatistica, e Diplomatica; da Marinha e Guerra; de Fazenda;
do Commercio, Agricultura Industria e Artes; da Instrucção Publica; da Saude Publica;
da Colonisação, Cathequese e Civilização dos Indios; das Minas e Bosques; da Redacção das Leis; de Petiçoens; da Policia, e Inspecção da Caza.

Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos
temáticos ou áreas de atividade:
I – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural:50
a) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura e à pesca profissional,
destacadamente:
1 – organização do setor rural; política nacional de cooperativismo; condições sociais no meio rural; migrações rural-urbanas;
2 – estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, à pesquisa e
experimentação agrícolas;
3 – política e sistema nacional de crédito rural;
4 – política e planejamento agrícola e política de desenvolvimento tecnológico da agropecuária; extensão rural;
5 – seguro agrícola;
50
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6 – política de abastecimento, comercialização e exportação de produtos
agropecuários, marinhos e da aquicultura;
7 – política de eletrificação rural;
8 – política e programa nacional de irrigação;
9 – vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
10 – padronização e inspeção de produtos vegetais e animais;
11 – padronização, inspeção e fiscalização do uso de defensivos agrotóxicos nas atividades agropecuárias;
12 – política de insumos agropecuários;
13 – meteorologia e climatologia;
b) política e questões fundiárias; reforma agrária; justiça agrária; direito
agrário, destacadamente:
1 – uso ou posse temporária da terra; contratos agrários;
2 – colonização oficial e particular;
3 – regularização dominial de terras rurais e de sua ocupação;
4 – aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e na faixa de fronteira;
5 – alienação e concessão de terras públicas;
1972

Art. 28. A competência das Comissões Permanentes é a definida nos parágrafos deste
artigo.
§ 1º À Comissão de Agricultura e Política Rural compete opinar sobre assuntos relativos
a agricultura, pecuária, caça e pesca; recursos renováveis; flora, fauna e solo; organização
da vida rural e agrária; reforma agrária; estímulos financeiros e creditícios; meteorologia
e climatologia; pesquisa e experimentação; vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
padronização e inspeção de produtos vegetais e animais ou de consumo nas atividades
agropecuárias; beneficiamento de áreas e irrigação; e política de insumos.
1955

Art. 28. A competência das Comissões Permanentes é a que se define nos parágrafos
deste artigo:
(...)
§ 3º À Comissão de Economia compete opinar sôbre os assuntos relativos à agricultura,
pecuária, (...) e em especial sôbre qualquer proposição, mensagem, memorial ou documento que se refira a favores, subvenções ou isenções a qualquer das atividades gerais
sobremencionadas, ou pessoas físicas ou jurídicas que delas participem; organização
ou reorganização de autarquia ou empresas para-estatais destinadas a cumprir tais objetivos; legislação sôbre caça e pesca; economia e pesquisa agrícola, química agrícola e
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industrial; eletrificação rural; produção e comércio agrícolas e estabilização de preços
dos produtos agrícolas; seguro das colheitas e conservação do solo; (...) utilização de
terras da União; riquezas minerais; irrigação e recuperação de terrenos; convênios interestaduais relativos à distribuição proporcional de águas para fins de irrigação.
1949

Art. 27. A competência das demais Comissões Permanentes [além da Comissão de Finanças] é a que se define nos parágrafos deste artigo.
(...)
§ 3º À Comissão de Economia compete opinar sôbre os assuntos relativos a agricultura,
pecuária (...).
1947

Art. 33. (...)
§ 1º À Comissão de Agricultura compete dizer sôbre as proposições que se refiram a
qualquer assunto relativo à agricultura e à pecuária.
1934

Art. 46. À Commissão de Agricultura, Industria e Commercio compete manifestar-se
sobre todos os assumptos relativos à economia nacional.
1928

Art. 92. Á Commissão de Agricultura, Industria e Commercio compete manifestar-se
sobre todos os assumptos relativos á evolução econômica do Paiz.

II – Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia:51
a) assuntos relativos à região amazônica, especialmente:
1 – integração regional e limites legais;
2 – valorização econômica;
3 – assuntos indígenas;
4 – caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação;
5 – exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos;
6 – turismo;
7 – desenvolvimento sustentável;
b) desenvolvimento e integração da região amazônica; planos regionais
de desenvolvimento econômico e social; incentivo regional da Amazônia;
c) desenvolvimento e integração de regiões; planos regionais de desenvolvimento econômico e social; incentivos regionais;
51
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d) planos nacionais e regionais de ordenação do território e de organização político-administrativa;
e) assuntos de interesse federal nos Municípios, Estados, Territórios e no
Distrito Federal;
f) sistema nacional de defesa civil; política de combate às calamidades;
g) migrações internas;
III – Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
a) desenvolvimento científico e tecnológico; política nacional de ciência
e tecnologia e organização institucional do setor; acordos de cooperação
com outros países e organismos internacionais;
b) sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional;
c) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa;
d) a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão;
e) assuntos relativos a comunicações, telecomunicações, informática, telemática e robótica em geral;
f) indústrias de computação e seus aspectos estratégicos;
g) serviços postais, telegráficos, telefônicos, de telex, de radiodifusão e de
transmissão de dados;
h) outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;
i) política nacional de informática e automação e de telecomunicações;
j) regime jurídico das telecomunicações e informática;
1972

Art. 28. (...)
§ 2º À Comissão de Ciência e Tecnologia compete opinar sobre os aspectos científicos
e tecnológicos que informam as proposições submetidas ao seu exame, bem como da
oportunidade, dimensionamento, qualificação e custos dos mesmos.
§ 3º À Comissão de Comunicações compete opinar sobre:
a) comunicações telegráficas, telefônicas e postais;
b) telecomunicações.
1955

Art. 28. (...)
§ 12. À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas compete opinar
sôbre os assuntos relativos à (...) comunicações (...).
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1949

Art. 27. (...)
§ 11. À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas compete opinar sôbre os assuntos relativos a (...) comunicações (...).
1947

Art. 33. (...)
§ 18. À Comissão de Transporte e Comunicações compete opinar sôbre o que se refira
a (...) comunicações, radio-difusão, (...) correios e telégrafos.
1934

Art. 53. Á Commissão de Obras Publicas, Transportes e Communicações compete o
estudo de todas as questões relativas ás (...) communicações, correios e telegraphos.

IV – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:52
a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara
ou de suas Comissões;53
b) admissibilidade de proposta de emenda à Constituição;
c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido,
em consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário ou por outra Comissão, ou em razão de recurso previsto neste Regimento;
d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à organização
do Estado, à organização dos Poderes e às funções essenciais da Justiça;
e) matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial;
f) Partidos Políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais
e eleições;
g) registros públicos;
h) desapropriações;
i) nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros; emigração e imigração;
j) intervenção federal;
52

Comissão com denominação alterada pela Resolução nº 20 de 2004. Redação original: “III – Comissão de Constituiçao e Justiça e de Redação.”

53

Alínea com redação alterada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “a) aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnicas legislativas de projetos, emendas ou substitutivos
sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões;”.
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l) uso dos símbolos nacionais;
m) criação de novos Estados e Territórios; incorporação, subdivisão ou
desmembramento de áreas de Estados ou de Territórios;
n) transferência temporária da sede do Governo;
o) anistia;
p) direitos e deveres do mandato; perda de mandato de Deputado, nas
hipóteses dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição Federal; pedidos
de licença para incorporação de Deputados às Forças Armadas;
q) redação do vencido em Plenário e redação final das proposições em geral;
1972

Art. 28. (...)
§ 4º À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa das matérias que lhe forem distribuídas,
bem assim sobre o mérito de todos os assuntos atinentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e das proposições que versem:
a) matéria de direito civil, comercial, penal, administrativo, fiscal, processual, eleitoral
e aeronáutico;
b) direitos políticos e garantias constitucionais;
c) registros públicos e juntas comerciais;
d) desapropriação;
e) assistência ao índio;
f) naturalização;
g) entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
h) emigração e imigração;
i) administração penitenciária;
j) direitos e deveres do mandato. Cabe-lhe também opinar sobre os recursos previstos
neste Regimento, bem como atender a audiência da Mesa, sobre qualquer proposição
ou consulta.
(...)
§ 10. À Comissão de Redação compete preparar a redação final das proposições, observadas as exceções regimentais.
1955

Art. 28. (...)
§ 1º À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sôbre o aspecto constitucional,
legal, jurídico ou de técnica legislativa das matérias que lhe forem distribuídas; sôbre
o mérito de todos os assuntos atinentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e
das proposições que envolvam matéria de direito civil, comercial, penal, administrativo,
fiscal, processual, eleitoral e aeronáutico; sôbre registros públicos e juntas comerciais, desapropriações, naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, emigração
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e imigração, condições de capacidade para o exercício das profissões técnico-cientificas
e liberais; sobre perda de mandato e licença para processar Deputado, bem como sôbre
direitos e deveres do mandato em geral; e sôbre os recursos previstos neste Regimento.
(...)
§ 8º À Comissão de Redação compete preparar a redação final de todas as proposições,
observadas as exceções regimentais.
1949

Art. 27. (...)
§ 1º À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar:
I – sôbre o aspecto constitucional, legal ou jurídico das matérias que lhe forem
distribuídas;
II – sôbre o mérito de todos os assuntos atinentes ao Poder Judiciário ao Ministério Público, e das proposições que envolvam matéria de direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral e aeronáutico, ou se refiram a regime penitenciário; registros públicos e juntas
comerciais; desapropriações; naturalização, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; emigração e imigração; e condições de capacidade para o exercício das profissões
técnico-científicas e liberais;
III – sôbre perda de mandato, nos têrmos do art. 178 dêste Regimento, e sôbre licença
para processar Deputado.
(...)
§ 6º À Comissão de Redação compete a redação final de tôdas as proposições, observadas as exceções previstas no § 1º do art. 145.
1947

Art. 33. (...)
§ 2º À Comissão de Constituição e Justiça compete manifestar-se sôbre os assuntos
quanto ao seu aspecto constitucional, jurídico ou legal, e apreciar a conveniência dos
projetos submetidos ao seu estudo quando ainda não examinada por outra Comissão.
Os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre matéria constitucional, deverão ser reunidos em volume e publicados anualmente.
(...)
§ 13. À Comissão de Redação compete a redação final das proposições não destinadas
para esse fim, expressamente, neste Regimento, a outra Comissão.
1934

Art. 47. Á Commissão de Constituição e Justiça compete manifestar-se sobre todos os
assumptos quanto ao seu aspecto juridico, legal ou constitucional.
Art. 55. A redacção final dos projectos aprovados pela Camara em ultimo turno regimental compete á Commissão de Redacção, salvo o disposto nos §§ seguintes:
§ 1º Compete á Commissão Executiva a redacção final dos projectos de resolução da
Camara dos Deputados.
§ 2º Os projectos de leis orçamentárias serão redigidos pela Commissão de Orçamento.
§ 3º Á Commissão de Segurança Nacional caberá a redacção final dos projectos de
fixação de forças.
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§ 4º A redação para a 3ª discussão de projecto emendado em 2ª será feita pela Commissão que o houver apresentado, ou sobre elle emittido parecer.
§ 5º Quando mais de uma Commissão houver emittido parecer sobre uma proposição
emendada em 2ª discussão, a Mesa designará a que deva redigir o projecto para a 3ª
discussão.
1928

Art. 93. Á Commissão de Constituição e Justiça compete manifestar-se sobre todos os
assumptos quanto ao seu aspecto juridico, legal ou constitucional.
Art. 100. A redacção final dos projetos approvados pela Camara, em ultimo turno regimental, compete á Commissão de Redacção.
§ 1º Compete á Commissão de Policia a redacção final dos projectos de resolução da
Camara dos Deputados.
§ 2º Os projectos de leis orçamentarias serão redigidos pela Commissão de Finanças.
§ 3º Á Commissão de Marinha e Guerra caberá a redacção final dos projectos de fixação de forças.
§ 4º A redacção para a 3ª discussão de projecto emendado em 2ª será feita pela Commissão que o houver apresentado, ou sobre elle emittido parecer.
§ 5º Quando mais de uma Commissão houver emittido parecer sobre uma proposição emendada em 2ª discussão, a Mesa designará a que deva redigir o projecto para a 3ª discussão.

V – Comissão de Defesa do Consumidor:54
a) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
b) relações de consumo e medidas de defesa do consumidor;
c) composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de
bens e serviços;
VI – Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços:55
a) matérias atinentes a relações econômicas internacionais;
b) assuntos relativos à ordem econômica nacional;
c) política e atividade industrial, comercial e agrícola; setor econômico
terciário, exceto os serviços de natureza financeira;
d) sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais;
54

Comissão com denominação e atribuições alteradas pela Resolução nº 20 de 2004. Redação original:
“IV – Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.”

55

Comissão com denominação e atribuições alteradas pelas Resoluções nos 29 de 2002, 4 de 2004, 20 de
2004 e 12 de 2015. Redação original: “VI – Comissão de Economia, Indústria e Comércio.”
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e) comércio exterior; políticas de importação e exportação em geral; acordos comerciais, tarifas e cotas;
f) atividade econômica estatal e em regime empresarial; programas de
privatização; monopólios da União;
g) proteção e benefícios especiais temporários, exceto os de natureza financeira e tributária, às empresas brasileiras de capital nacional;
h) cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade econômica, exceto quando relacionados com matéria própria de outra Comissão;
i) regime jurídico das empresas e tratamento preferencial para microempresas e para empresas de pequeno porte;
j) fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas; diretrizes
e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado; planos
nacionais e regionais ou setoriais;
l) matérias relativas a direito comercial, societário e falimentar; direito
econômico;
m) propriedade industrial e sua proteção;
n) registro de comércio e atividades afins;
o) políticas e sistema nacional de metrologia, normalização e qualidade
industrial;
p) matérias relativas à prestação de serviços;
1972

Art. 28. (...)
§ 5º À Comissão de Economia, Indústria e Comércio compete opinar, em geral, sobre
assuntos relativos a problemas econômicos do País, a indústria e comércio, sistema
monetário e regime de bancos, e, em especial, sobre:
a) proposição, mensagem ou documento que se refira a favores, subvenções ou isenções
a quaisquer das atividades gerais acima mencionadas, ou a pessoas físicas ou jurídicas
que delas participem;
b) importação e exportação em geral, acordos comerciais, tarifas e cotas de importação
e assuntos correlatos;
c) câmbio;
d) seguros privados e de capitalização;
e) turismo;
f) política habitacional;
g) utilização de terras da União;
h) organização ou reorganização de autarquias e empresas paraestatais destinadas a
cumprir os objetivos anteriormente referidos.
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1955

Art. 28. (...)
§ 3º À Comissão de Economia compete opinar sôbre os assuntos relativos à agricultura, pecuária, indústria, comércio, sistema monetário, regime de bancos, e em geral, aos
problemas econômicos do País, e em especial sôbre qualquer proposição, mensagem,
memorial ou documento que se refira a favores, subvenções ou isenções a qualquer das
atividades gerais sôbremencionadas, ou pessoas físicas ou jurídicas que delas participem;
organização ou reorganização de autarquia ou empresas para-estatais destinadas a cumprir tais objetivos; legislação sôbre caça e pesca; economia e pesquisa agrícola, química
agrícola e industrial; eletrificação rural; produção e comércio agrícolas e estabilização
de preços dos produtos agrícolas; seguro das colheitas e conservação do solo; acordos
comerciais de reciprocidade; modificações no sistema tributário; tarifas e cotas de importação e assuntos correlatos; importação e exportação, em geral e câmbio; utilização
de terras da União; riquezas minerais; irrigação e recuperação de terrenos; convênios
interestaduais relativos à distribuição proporcional de águas para fins de irrigação.
1949

Art. 27. (...)
§ 3º À Comissão de Economia compete opinar sôbre os assuntos relativos a agricultura,
pecuária, indústria, comércio, sistema monetário, regime de bancos e, em geral, aos
problemas econômicos do País.
1947

Art. 33. (...)
§ 10. À Comissão de Indústria e Comércio compete manifestar-se sôbre as proposições
que visem regular; ou se refiram a qualquer assunto ligado à indústria e ao comércio.
1934

Art. 46. À Commissão de Agricultura, Industria e Commercio compete manifestar-se
sobre todos os assumptos relativos à economia nacional.
1928

Art. 92. Á Commissão de Agricultura, Industria e Commercio compete manifestar-se
sobre todos os assumptos relativos á evolução econômica do Paiz.

VII – Comissão de Desenvolvimento Urbano:56
a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e desenvolvimento urbano; uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; habitação e sistema financeiro da habitação; transportes urbanos; infraestrutura urbana
e saneamento ambiental;

56

Comissão com denominação e atribuições alteradas pelas Resoluções nos 25 de 1993 e 20 de 2004.
Redação original: “XIII – Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior.”
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b) matérias relativas a direito urbanístico e a ordenação jurídico-urbanística do território; planos nacionais e regionais de ordenação do território
e da organização político-administrativa;
c) política e desenvolvimento municipal e territorial;
d) matérias referentes ao direito municipal e edílico;
e) regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, regiões integradas de
desenvolvimento e microrregiões;
VIII – Comissão de Direitos Humanos e Minorias:57
a) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaça
ou violação de direitos humanos;
b) fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos humanos;
c) colaboração com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos;
d) pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos no Brasil
e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de
subsídios para as demais Comissões da Casa;
e) assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, especialmente aos índios e às comunidades indígenas; regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios;
f) preservação e proteção das culturas populares e étnicas do País;
g) promoção da igualdade racial;
IX – Comissão de Educação:58
a) assuntos atinentes à educação em geral;
b) política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais;
c) direito da educação;
57

Comissão criada pela Resolução nº 80 de 1995 e alterada pelas Resoluções nos 20 de 2004 e 15 de 2016.
Redação original: “XVI – Comissão de Direitos Humanos.”

58

Comissão com denominação alterada pelas Resoluções nos 4 de 2003, 21 de 2013 e 23 de 2013. Redação original: “VII – Comissão de Educação, Cultura e Desporto.”
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d) recursos humanos e financeiros para a educação;
e) (revogada);
f) (revogada);
1972

Art. 28. (...)
§ 6º À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sobre todos os assuntos relativos a educação e instrução, pública ou particular, bem assim sobre: a) proposições que
digam respeito ao desenvolvimento cultural, técnico ou científico do País: b) problemas
referentes ao patrimônio histórico, arqueológico e artístico nacional; c) acordos culturais com outros países.
1955

Art. 28. (...)
§ 4º À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sôbre assuntos relativos à educação e instrução, pública ou particular, e acêrca de tôdas as proposições que disserem
respeito ao desenvolvimento cultural e artístico do País.
1949

Art. 27. (...)
§ 4º À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sôbre os assuntos relativos a
educação e instrução pública, ou particular, e acêrca de tôdas as proposições que disserem respeito ao desenvolvimento cultural e artístico.
1947

Art. 33. (...)
§ 4º À Comissão de Educação e Cultura compete opinar sôbre os assuntos relativos à
educação e instrução públicas ou particular, e a tudo que disser respeito ao desenvolvimento cultural e artístico.
1934

Art. 51. Á Commissão de Educação e Cultura compete opinar sobre todos os assumptos relativos á educação e instrucção publica, ou particular, e a tudo que disser respeito
ao desenvolvimento cultural e artístico.
1928

Art. 96. Á Commissão de Instrucção compete opinar sobre todos os assumptos relativos á instrucção publica, ou particular, e á educação cívica.

X – Comissão de Finanças e Tributação:
a) sistema financeiro nacional e entidades a ele vinculadas; mercado financeiro e de capitais; autorização para funcionamento das instituições
financeiras; operações financeiras; crédito; bolsas de valores e de mercadorias; sistema de poupança; captação e garantia da poupança popular;
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b) sistema financeiro da habitação;
c) sistema nacional de seguros privados e capitalização;
d) títulos e valores mobiliários;
e) regime jurídico do capital estrangeiro; remessa de lucros;
f) dívida pública interna e externa;
g) matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada a competência da Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da
Constituição Federal; normas gerais de direito financeiro; normas gerais
de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração
pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público;
h) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual,
a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;
i) fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos
membros da Magistratura Federal;
j) sistema tributário nacional e repartição das receitas tributárias; normas
gerais de direito tributário; legislação referente a cada tributo;
l) tributação, arrecadação, fiscalização; parafiscalidade; empréstimos
compulsórios; contribuições sociais; administração fiscal;
1972

Art. 28. (...)
§ 7º À Comissão de Finanças compete opinar sobre:
a) matéria financeira e fiscal;
b) tributação e arrecadação;
c) empréstimos públicos;
d) fixação dos subsídios dos congressistas, do Presidente e do Vice-Presidente da
República;
e) proposições que importem em aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pública;
f) quanto ao aspecto financeiro, quaisquer proposições, exceto as que se referirem a
abertura de créditos adicionais.
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1962

Art. 10. À Comissão de Finanças, além das atribuições que lhe confere o Regimento
vigente, compete opinar sôbre a fixação dos subsídios do Presidente da República, do
Presidente do Conselho de Ministros, dos Ministros e Subsecretários de Estado.
1955

[As competências da Commissão de Finanças foram revistas também pela Resolução
da Câmara dos Deputados nº 1, de 1950.]
Art. 28. (...)
§ 5º À Comissão de Finanças compete opinar sôbre matéria tributária, sistema monetário e empréstimos públicos; quanto ao aspecto financeiro, sôbre tôdas as proposições,
inclusive aquelas da competência privativa de outras Comissões, que concorram para
aumentar, ou diminuir, assim a despesa como a receita pública; sobre a fixação dos
subsídios dos Congressistas e do Presidente e Vice-Presidente da República.
1949

Art. 26. A Comissão de Finanças compete:
I – opinar sôbre a proposta de orçamento remetida pelo Presidente da República ou,
na falta dela organizar o projeto de lei orçamentária, à base da anterior, e assistir ao
Plenário em todas as fases da elaboração orçamentária;
II – opinar sôbre abertura de créditos ou sua autorização;
III – opinar sôbre matéria tributária, sistema monetário, regime de bancos e empréstimos públicos;
IV – opinar, quanto ao aspecto financeiro, sôbre tôdas as proposições, inclusive aquelas
de competência privativa de outras Comissões, que, concorram para aumentar, ou diminuir, assim a despesa como a receita públicas.
1947

Art. 33. (...)
§ 5º À Comissão de Finanças compete:
I – emitir parecer sôbre a proposta de orçamento remetida pelo Presidente da República ou, na falta dela, organizar o projeto de lei orçamentária sôbre a base da anterior, e
assistir ao Plenário em tôdas as fases da elaboração orçamentária;
II – emitir parecer sôbre tôdas as proposições referentes à matéria tributária, ao sistema
monetário, ao regime de bancos e aos empréstimos públicos;
III – emitir parecer sôbre a abertura de crédito;
IV – manifestar-se sôbre tôda e qualquer proposição, inclusive aquelas que, privativamente, competem a outras Comissões, desde que concorram, ou possam concorrer,
para aumentar, ou diminuir, a despesa, ou a receita pública.
§ 6º As proposições referidas nos itens anteriores não serão submetidas à discussão e à
votação, ainda quando em caso de urgência, sem audiência da Comissão de Finanças.
§ 7º A Comissão de Finanças, após conhecer dos créditos solicitados pelo Govêrno, em
mensagem, apresentará, em cada sessão legislativa, em fins de julho, setembro e outubro, três projetos, autorizando-os; qualquer crédito poderá ter o seu trâmite apressado
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em projeto especial e, nos últimos dez dias de sessão legislativa poderá a concessão de
créditos dessa natureza ser feita em projeto singular.
§ 8º Sempre que se conceder mais de um crédito em projeto único, cada crédito deverá
figurar em artigo separado.
§ 9º Aos projetos de créditos de que cogitam os parágrafos anteriores só poderão ser
apresentadas emendas aditivas, com outros créditos, quando tiverem sido solicitados
em mensagem do Presidente da República.
1934

Art. 49. À Commissão de Orçamento compete emittir parecer sobre a proposta de orçamento remettida pelo Presidente da Republica ou, na sua falta, organizar o projeccto
de lei orçamentaria, sobre a base da anterior, assisitindo o Plenário em todas as phases
da elaboração orçamentaria.
Art. 50. Á Commissão de Finanças compete manifestar-se sobre todas as proposições
que alterem a despesa e a receita publicas, acarretem responsabilidade s para o Thesouro Federal, ou se refiram ao systema monetário e ao regime de bancos.
1928

Art. 95. Á Commissão de Finanças compete, além do preparo dos orçamentos, manifestar-se sobre toda e qualquer proposição, mesmo aquellas que privativamente competem a outras Commissões Permanentes, desde que, directa ou indirectamente, immediata ou remotamente, augmente ou diminua a despeza ou a receita publica, proposição
que não será submettida á discussão sem audiencia daquella Commissão, salvo o caso
de urgência concedida pela Camara.

XI – Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:59
a) tomada de contas do Presidente da República, na hipótese do art. 51, II,
da Constituição Federal;
b) acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, incluídas as sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público federal, sem prejuízo do exame por parte das demais Comissões nas áreas das respectivas competências e em articulação com a Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal;
c) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, após exame, pelas demais Comissões, dos programas que lhes disserem respeito;
d) representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de contrato
impugnado ou outras providências a cargo do Congresso Nacional, ela59
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borando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto
legislativo (Constituição Federal, art. 71, § 1º);
e) exame dos relatórios de atividades do Tribunal de Contas da União
(Constituição Federal, art. 71, § 4º);
f) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração
federal, diretamente ou por intermédio do Tribunal de Contas da União;
1972

Art. 28. (...)
§ 8º À Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas compete opinar sobre:
a) o processo de tomada de contas do Presidente da República;
b) projetos de abertura de créditos adicionais;
c) representações do Tribunal de Contas e recursos de suas decisões;
d) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, projetos de retificação
de lei orçamentária e os referentes a abertura de créditos, após o exame, pelas demais
Comissões Técnicas, dos programas que lhes disserem respeito. Compete-lhe ainda a
adoção de sistemas visando ao cumprimento do processo de fiscalização previsto no
art. 45 da Constituição. Compete-lhe ainda a adoção de sistemas visando ao cumprimento do processo de fiscalização previsto no art. 45 da Constituição.
1962

Art. 11. À Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, além das atribuições que lhe
são conferidas no Regimento vigente, compete opinar sôbre a proposta de orçamento remetida pelo Presidente do Conselho de Ministros e sôbre a prestação de contas por êle enviada.
Art. 12. Incumbe à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira opinar sôbre
o processo de tomada de contas do Presidente do Conselho de Ministros, obedecidas
as normas previstas nos arts. 175 e 176 do Regimento vigente se decorridos 60 dias de
abertura da Câmara não houver esta recebido aquela prestação.
1955

Art. 28. (...)
§ 7º À Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira compete opinar sobre a prestação de contas do Presidente da República, os atos do Tribunal de Contas e os assuntos
atinentes à fiscalização da administração da União; sôbre a proposta do orçamento remetida pelo Presidente da República, ou, na falta dêle, organizar o projeto de lei orçamentária, à base da anterior; e sôbre a abertura de créditos. [Ver a Resolução nº 19, de 1955,
para outras disposições relativas à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.]
1949

Art. 27. (...)
§ 10. À Comissão de Tomada de Contas compete opinar sôbre a prestação de contas do
Presidente da República e os atos do Tribunal de Contas.
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1947

Art. 33. (...)
§ 17. À Comissão de Tomada de Contas compete opinar sôbre os atos do Tribunal de
Contas e apresentar os necessários projetos de lei.
1934

Art. 57. Á Commissão de Tomada de Contas competem as atribuições que lhe são conferidas pelo art. 29 da Constituição.
1928

Art. 102. Á Comissão de Tomada de Contas competem as attribuições que lhes são
conferidas pelo Decreto nº 2.512, de 20 de dezembro de 1911.
1904

Art. 58. Á Comissão de Tomada de Contas incumbe:
1º Dar parecer sobre o balanço definitivo de cada exeroicio financeiro e formular, justificando-o, o projecto de lei approvando as contas desse exercicio e fixando definitivamente tanto a receita como a despeza a elle pertencentes.
2º Dar parecer e propôr á Camara a approvação dos actos do Governo submetidos ao
Tribunal de Contas, e registrados sob protesto.

XII – Comissão de Legislação Participativa:60
a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos
de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto
Partidos Políticos;
b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a
deste inciso;
XIII – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:61
a) política e sistema nacional do meio ambiente; direito ambiental; legislação de defesa ecológica;
b) recursos naturais renováveis; flora, fauna e solo; edafologia e
desertificação;
c) desenvolvimento sustentável;

60

Comissão criada pela Resolução nº 21 de 2001.

61

Comissão com denominação e atribuições alteradas pela Resolução nº 20 de 2004. Redação original:
“IV – Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.”
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XIV – Comissão de Minas e Energia:
a) políticas e modelos mineral e energético brasileiros;
b) a estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores mineral e
energético;
c) fontes convencionais e alternativas de energia;
d) pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos;
e) formas de acesso ao bem mineral; empresas de mineração;
f) política e estrutura de preços de recursos energéticos;
g) comercialização e industrialização de minérios;
h) fomento à atividade mineral;
i) regime jurídico dos bens minerais e dos recursos energéticos;
j) gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos; regime jurídico
de águas públicas e particulares;
1972

Art. 28. (...)
§ 9º Á Comissão de Minas e Energia compete opinar sobre os assuntos e proposições
que versem sobre:
a) recursos minerais e energéticos, qualquer que seja a sua forma, inclusive energia
nuclear e problemas correlatos, sua pesquisa e exploração;
b) sistema de águas, seu aproveitamento e distribuição;
c) concessão, caducidade, encampação e desapropriação de serviços que explorem as
riquezas minerais;
d) empresas públicas e privadas, autarquias e sociedades de economia mista que exerçam atividades relacionadas com minas e energia.

XV – Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:62
a) relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais
e científicas com outros países; relações com entidades internacionais
multilaterais e regionais;
b) política externa brasileira; serviço exterior brasileiro;
c) tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de política externa;

62

Comissão criada pela Resolução nº 15 de 1996, a partir da fusão das comissões de “Defesa Nacional”
e de “Relações Exteriores”, previstas na redação original do Regimento.
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d) direito internacional público; ordem jurídica internacional; nacionalidade; cidadania e naturalização; regime jurídico dos estrangeiros; emigração e imigração;
e) autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da República ausentar-se do território nacional;
f) política de defesa nacional; estudos estratégicos e atividades de informação e contrainformação;
g) Forças Armadas e Auxiliares; administração pública militar; serviço
militar e prestação civil alternativa; passagem de forças estrangeiras e sua
permanência no território nacional; envio de tropas para o exterior;
h) assuntos atinentes à faixa de fronteira e áreas consideradas indispensáveis à defesa nacional;
i) direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, aeronáutico e espacial;
j) litígios internacionais; declaração de guerra; condições de armistício ou
de paz; requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
m) outros assuntos pertinentes ao seu campo temático;63
1972

Art. 28. (...)
§ 11. À Comissão de Relações Exteriores compete opinar sobre assuntos de política
internacional, e, em particular, sobre:
a) atos internacionais de que a União houver participado, ou tenha de participar;
b) qualquer proposição, mensagem ou documento que se refira às relações do Brasil
com outras nações;
c) estabelecimento de fronteiras ou linhas divisórias;
d) fixação de limite do mar territorial;
e) proteção de cidadãos brasileiros no exterior;
f) expatriação;
g) problemas de neutralidade em face de conflitos internacionais;
h) intervenção em países estrangeiros;
i) remessas de tropas brasileiras para o exterior;
j) passagem de tropas estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência neste;
l) declaração de guerra e condições de armistício ou de paz;
m) arbitramento internacional;
63
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A Resolução nº 20 de 2004, saltou a letra l no sequenciamento das alíneas desse inciso.
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n) medidas relativas ao serviço diplomático;
o) tratados, acordos e convênios internacionais, inclusive os de natureza cultural e os
que regularem intercâmbio comercial:
p) conferências e congressos internacionais;
q) Organização das Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos e outros organismos internacionais;
r) organizações políticas, financeiras, monetárias, econômicas, comerciais, culturais e
assistenciais de caráter internacional.
(...)
§ 13. Á Comissão de Segurança Nacional compete opinar sobre:
a) assuntos atinentes às Forças Armadas, ao Conselho de Segurança Nacional e à polícia
federal;
b) proposições referentes à organização, efetivos, instrução, justiça, garantia, mobilização e convocação das polícias militares;
c) quaisquer proposições referentes à concessão de terras, abertura de vias de comunicação e instalação de meios de transmissão nas zonas consideradas indispensáveis à defesa
do País;
d) construção de pontes e estradas internacionais, ou vias de comunicação interior, de
caráter estratégico;
e) estabelecimento, implantação ou exploração de indústrias que interessem à segurança
do País;
f) assuntos inerentes à faixa de fronteiras.
1955

Art. 28. (...)
§ 2º À Comissão de Diplomacia compete manifestar-se sôbre os atos internacionais de
que a União houver participado, ou tenha de participar, e, em particular, sôbre qualquer proposição, mensagem, memorial ou documento que se refira às relações do Brasil
com nações estrangeiras em geral, a tratados, a estabelecimento de linhas divisórias ou
de fronteiras, a proteção de cidadãos brasileiros no exterior, a expatriação, a neutralidade, a conferências e congressos internacionais, a intervenção em países estrangeiros,
a remessa de tropas brasileiras para o exterior ou a passagem de fôrças estrangeiras
pelo território nacional, a declaração de guerra, a condições de armistício ou de paz, a
arbitramento internacional, a medidas relativas ao serviço diplomático, a acordos, convênios ou normas de intercâmbio comercial com nações estrangeiras, a empréstimos
externos, à Organização das Nações Unidas e organizações financeiras, monetárias ou
assistenciais internacionais.
(...)
§ 10. À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sôbre todos os assuntos
atinentes ao Conselho de Segurança Nacional e às Fôrças Armadas. No tocante à segurança nacional, examinará qualquer proposição referente à concessão de terras, abertura de vias de comunicações e instalação de meios de transmissão nas zonas consideradas indispensáveis à defesa do Pais; à construção de pontes e estradas internacionais;
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ao estabelecimento ou exploração de quaisquer indústrias que interessem à segurança
do País; e os assuntos inerentes à Comissão Especial da Faixa de Fronteiras.
1949

Art. 27. (...)
§ 2º À Comissão de Diplomacia compete manifestar-se sôbre os atos internacionais de
que a Nação houver participado, ou tenha de participar, e sôbre os assuntos relacionados com a organização do Ministério do Exterior.
(...)
§ 8º À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sôbre a fixação das
Forças Armadas e demais assuntos que a elas interessem ou se relacionem com a defesa
nacional.
1947

Art. 33. (...)
§ 3º À Comissão de Diplomacia compete manifestar-se sôbre os atos internacionais de que
a Nação houver participado, ou tenha de participar, e sôbre a organização do Ministério do
Exterior.
(...)
§ 15. À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sôbre as propostas
do Poder Executivo de fixação de Fôrças Armadas e sôbre assuntos que interessam à
defesa do País, ou se refiram às Fôrças Armadas.
1934

Art. 48. À Commissão de Diplomacia e Tratados compete manifestar-se sobre todos
os actos internacionais de que a Nação houver participado, ou de participar, e sobre a
organização do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 52. À Commissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sobre as propostas do Poder Executivo de fixação das Forças Armadas, e sobre todos os assumptos que
interessem á defesa do Paiz.
1928

Art. 94. À Commissão de Diplomacia e Tratados compete manifestar-se sobre todos os
actos internacionaes de que houvermos participado, ou de participar, e sobre a organização do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 97. À Commissão de Marinha e Guerra compete manifestar-se sobre as propostas
do Poder Executivo de fixação de forças de terra e mar e sobre todos os assumptos que
interessem ás Forças Armadas.

XVI – Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado:64
a) assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas
e ao tráfico ilícito de entorpecentes ou atividades conexas;
64
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Comissão criada pela Resolução nº 27 de 2002.
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b) combate ao contrabando, crime organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana;
c) controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas e vítimas
de crime, e suas famílias;
d) matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais;
e) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas ao crime
organizado, narcotráfico, violência rural e urbana e quaisquer situações
conexas que afetem a segurança pública;
f) sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do ponto de
vista da segurança pública;
g) políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais;
h) fiscalização e acompanhamento de programas e políticas governamentais de segurança pública;
i) colaboração com entidades não governamentais que atuem nas matérias
elencadas nas alíneas deste inciso, bem como realização de pesquisas, estudos e conferências sobre as matérias de sua competência;
XVII – Comissão de Seguridade Social e Família:65
a) assuntos relativos à saúde, previdência e assistência social em geral;
b) organização institucional da saúde no Brasil;
c) política de saúde e processo de planificação em saúde; sistema único
de saúde;

65

Comissão com atribuições alteradas pela Resolução nº 15 de 2016. Redação original: “XVII – Comissão
de Seguridade Social e Família: a) assuntos relativos à saúde, previdência e assistência social em geral;
b) organização institucional da saúde no Brasil; c) política de saúde e processo de planificação em saúde;
sistema único de saúde; d) ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde pública, erradicação
de doenças endêmicas; vigilância epidemiológica, bioestatística e imunizações; e) assistência médica previdenciária; instituições privadas de saúde; f) medicinas alternativas; g) higiene, educação e assistência
sanitária; h) atividades médicas e paramédicas; i) controle de drogas, medicamentos e alimentos; sangue e
hemoderivados; j) exercício da medicina e profissões afins; recursos humanos para a saúde; l) saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunística; seguro de acidentes do trabalho urbano e rural; m) alimentação e nutrição; n) indústria químico-farmacêutica; proteção industrial de fármacos; o) organização institucional da previdência social do País; p) regime geral e regulamentos da previdência social urbana, rural
e parlamentar; q) seguros e previdência privada; r) assistência oficial, inclusive a proteção à maternidade,
à criança, ao adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência; s) regime jurídico das entidades civis
de finalidades sociais e assistenciais; t) matérias relativas à família, à mulher, à criança, ao adolescente, ao
idoso e à pessoa portadora de deficiência física ou mental; u) direito de família e do menor;”.
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d) ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde pública, erradicação de doenças endêmicas; vigilância epidemiológica, bioestatística e
imunizações;
e) assistência médica previdenciária; instituições privadas de saúde;
f) medicinas alternativas;
g) higiene, educação e assistência sanitária;
h) atividades médicas e paramédicas;
i) controle de drogas, medicamentos e alimentos; sangue e hemoderivados;
j) exercício da medicina e profissões afins; recursos humanos para a saúde;
l) saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunística; seguro de acidentes do trabalho urbano e rural;
m) alimentação e nutrição;
n) indústria químico-farmacêutica; proteção industrial de fármacos;
o) organização institucional da previdência social do País;
p) regime geral e regulamentos da previdência social urbana, rural e
parlamentar;
q) seguros e previdência privada;
r) assistência oficial, inclusive a proteção à maternidade, à criança, ao adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência;
s) regime jurídico das entidades civis de finalidades sociais e assistenciais;
t) matérias relativas à família, à mulher, ao nascituro, à criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa com deficiência;
u) direito de família e do menor;
1972

Art. 28. (...)
§ 12. À Comissão de Saúde compete opinar sobre os assuntos de saúde pública, higiene, assistência sanitária, atividades médicas e paramédicas, ação preventiva em geral,
controle de drogas, medicamentos e alimentos, exercício da medicina e profissões afins.
1955

Art. 28. (...)
§ 9º À Comissão de Saúde compete manifestar-se sobre os assuntos de saúde pública,
higiene, assistência sanitária, e tudo que se relacione direta ou indiretamente, com o
exercício da medicina e profissões afins.
§ 6º À Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre os assuntos referentes à
organização do trabalho, relações entre êste e o capital e previdência social, direito do
trabalho e política social.
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1949

Art. 27. (...)
§ 7º À Comissão de Saúde Pública compete manifestar-se sôbre os assuntos de saúde
pública, higiene e assistência sanitária.
§ 5º À Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre os assuntos referentes à
organização do trabalho, relações entre êste e o capital e previdência social.
1947

Art. 33. (...)
§ 14. À Comissão de Saúde compete manifestar-se sôbre os assuntos de saúde pública,
higiene e assistência sanitária.
§ 11. À Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre os assuntos atinentes à
organização do trabalho, relações entre êste e o capital, e assistência aos trabalhadores.
1934

Art. 56. Á Commissão de Saude Publica compete manifestar-se sobre todos os assumptos de saúde publica, hygiene, e assistência sanitária.
Art. 54. Á Commissão de Legislação Social compete opinar sobe todos os assumptos
atinentes á organização do trabalho, relações entre este e o capital, e assistência para os
trabalhadores.
1928

Art. 101. Á Commissão de Saude Publica compete manifestar-se sobre todos os assumptos de saude publica, hygiene e assistencia.

XVIII – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
a) matéria trabalhista urbana e rural; direito do trabalho e processual do
trabalho e direito acidentário;
b) contrato individual e convenções coletivas de trabalho;
c) assuntos pertinentes à organização, fiscalização, tutela, segurança e medicina do trabalho;
d) trabalho do menor de idade, da mulher e do estrangeiro;
e) política salarial;
f) política de emprego; política de aprendizagem e treinamento profissional;
g) dissídios individual e coletivo; conflitos coletivos de trabalho; direito de
greve; negociação coletiva;
h) Justiça do Trabalho; Ministério Público do Trabalho;
i) sindicalismo e organização sindical; sistema de representação classista;
política e liberdade sindical;
j) relação jurídica do trabalho no plano internacional; organizações internacionais; convenções;
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l) relações entre o capital e o trabalho;
m) regulamentação do exercício das profissões; autarquias profissionais;
n) organização político-administrativa da União e reforma administrativa;
o) matéria referente a direito administrativo em geral;
p) matérias relativas ao serviço público da administração federal direta e
indireta, inclusive fundacional;
q) regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e
inativos;
r) regime jurídico-administrativo dos bens públicos;
s) prestação de serviços públicos em geral e seu regime jurídico;
1972

Art. 28. (...)
§ 14. À Comissão de Serviço Público compete opinar sobre criação e organização de
serviços subordinados aos ministérios não militares e todas as matérias relativas ao
serviço público civil da União de suas autarquias e entidades paraestatais, quer se trate
de servidores em atividades ou não e de seus beneficiários.
§ 15. Á Comissão de Trabalho e Legislação Social compete opinar sobre:
a) assuntos referentes à organização do trabalho e relações entre este e o capital;
b) direito do trabalho;
c) organização profissional e sindical;
d) política salarial;
e) regulamentação do exercício profissional;
f) previdência e assistência social.
1955

Art. 28. (...)
§ 6º À Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre os assuntos referentes à
organização do trabalho, relações entre êste e o capital e previdência social, direito do
trabalho e política social.
(...)
§ 11. À Comissão de Serviço Público compete opinar sôbre a criação e organização de
serviços subordinados aos ministérios não militares e tôdas as matérias relativas ao
serviço público civil da União, de suas autarquias ou entidades para-estatais, quer se
trate de servidores em atividade ou não, e de seus beneficiários.
1949

Art. 27. (...)
§ 5º À Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre os assuntos referentes à
organização do trabalho, relações entre êste e o capital e previdência social.
(...)
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§ 9º À Comissão de Serviço Público Civil compete o estudo de tôdas as matérias referentes à criação, organização, ou reorganização de serviços não subordinados aos
ministérios militares, e das relativas ao pessoal do serviço público da União e de suas
autarquias.
1947

Art. 33. (...)
§ 11. À Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre os assuntos atinentes à
organização do trabalho, relações entre êste e o capital, e assistência aos trabalhadores.
(...)
§ 16. À Comissão do Serviço Público Civil compete o estudo de tôdas as proposições
referentes à criação, organização, ou reorganização, de serviços não subordinados aos
ministérios militares, e das relativas a qualquer matéria sôbre o pessoal do serviço público da União e das suas autarquias.
1934

Art. 54. Á Commissão de Legislação Social compete opinar sobe todos os assumptos
attinentes á organização do trabalho, relações entre este e o capital, e assistência para
os trabalhadores.

XIX – Comissão de Turismo:66
a) política e sistema nacional de turismo;
b) exploração das atividades e dos serviços turísticos;
c) colaboração com entidades públicas e não governamentais nacionais e
internacionais, que atuem na formação de política de turismo;
d) (revogada);
e) (revogada);
XX – Comissão de Viação e Transportes:67
a) assuntos referentes ao sistema nacional de viação e aos sistemas de
transportes em geral;
b) transportes aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário e metroviário; transporte por dutos;
c) ordenação e exploração dos serviços de transportes;
d) transportes urbano, interestadual, intermunicipal e internacional;
66

Comissão criada pela Resolução nº 4 de 2003 e alterada pela de nº 54 de 2014. Redação original:
“XIX – Comissão de Turismo e Desporto.”

67

Comissão criada pela Resolução nº 25 de 1993.
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e) marinha mercante, portos e vias navegáveis; navegação marítima e de
cabotagem e a interior; direito marítimo;
f) aviação civil, aeroportos e infraestrutura aeroportuária; segurança e
controle do tráfego aéreo; direito aeronáutico;
g) transporte de passageiros e de cargas; regime jurídico e legislação setorial; acordos e convenções internacionais; responsabilidade civil do
transportador;
h) segurança, política, educação e legislação de trânsito e tráfego.
1972

Art. 28. (...)
§ 16. À Comissão de Transportes compete opinar sobre:
a) assuntos relativos à viação em geral;
b) transportes aéreos, marítimos, aquaviários, ferroviários e rodoviários;
c) marinha mercante;
d) portos e vias navegáveis;
e) coordenação dos transportes;
f) obras públicas em geral.
1955

Art. 28. (...)
§ 12. À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas compete opinar
sôbre os assuntos relativos à viação, transportes, comunicações e obras públicas.
1949

Art. 27. (...)
§ 11. À Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas compete opinar sôbre os assuntos relativos a viação, transportes, comunicações e obras públicas.
1947

Art. 33. (...)
§ 12. À Comissão de Obras Públicas compete o estudo das questões relativas às obras
públicas e à concessão de construção, uso e gôzo das mesmas.
(...)
§ 18. À Comissão de Transporte e Comunicações compete opinar sôbre o que se refira
a transportes (...) estradas de rodagens e de ferro, aviação, navegação (...).
1934

Art. 53. Á Commissão de Obras Publicas, Transportes e Communicações compete o
estudo de todas as questões relativas ás obras publicas e á concessão a particulares de
construção, uso e gozo das mesmas; vias de transportes e communicações, correios e
telegraphos.
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1928

Art. 98. Á Commissão de Obras Publicas compete o estudo de todas as questões relativas ás obras e viação publicas e á concessão a particulares de construcção, uso e goso
das mesmas.

XXI – Comissão de Cultura:68
a) desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico, acordos culturais com outros países;
b) direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento e expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação;
c) produção intelectual e sua proteção, direitos autorais e conexos;
d) gestão da documentação governamental e patrimônio arquivístico
nacional;
e) diversões e espetáculos públicos;
f) datas comemorativas;
g) homenagens cívicas.
XXII – Comissão do Esporte:69
a) sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano nacional
de educação física e desportiva;
b) normas gerais sobre desporto; justiça desportiva.
XXIII – Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência:70
a) todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência;
b) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaça
ou a violação dos direitos das pessoas com deficiência;
c) pesquisas e estudos científicos, inclusive aqueles que utilizem
células-tronco, que visem a melhorar as condições de vida das pessoas
com deficiência;

68

Comissão criada pela Resolução nº 21 de 2013.

69

Comissão criada pela Resolução nº 54 de 2014.

70

Comissão criada pela Resolução nº 1 de 2015.
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d) colaboração com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência;
e) acompanhamento de ações tomadas em âmbito internacional por instituições multilaterais, Estados estrangeiros e organizações não governamentais internacionais nas áreas da tutela da pessoa com deficiência;
f) acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas com
deficiência, instalados na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios.
XXIV – Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher:71
a) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça
ou à violação dos direitos da mulher, em especial as vítimas de violência
doméstica, física, psicológica e moral, e respectiva discussão e deliberação;
b) fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos da mulher, visando ao seu empoderamento na
sociedade brasileira;
c) incentivo e fiscalização de programas de apoio às mulheres chefes de
família monoparentais;
d) monitoramento da saúde materno-infantil e neonatal, dos programas
de apoio a mulheres em estado puerperal, em especial nas regiões mais
carentes do País;
e) incentivo e monitoramento dos programas de prevenção e de enfrentamento do câncer do útero, do colo do útero, do ovário e de mama;
f) incentivo e monitoramento dos programas de prevenção e de enfrentamento das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e da AIDS;
g) incentivo e monitoramento de programas relativos à prevenção e ao
combate à violência e à exploração sexual de crianças e de adolescentes do
sexo feminino;
h) monitoramento das condições de trabalho, em especial da mulher do
campo;
i) pesquisas e estudos acerca da situação das mulheres no Brasil e no mundo, em especial quando relacionados a campanhas nacionais para o parto
71
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humanizado, à amamentação e ao aleitamento materno e ao direito de
acesso a creches pelas mulheres trabalhadoras;
j) atribuição, nos termos da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2003, do
Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós, observando-se os
critérios estabelecidos na Resolução nº 13, de 20 de novembro de 2003;
k) incentivo à conscientização da imagem da mulher na sociedade;
l) matérias atinentes à igualdade racial das mulheres; recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à discriminação racial de mulheres, promoção e defesa da igualdade racial das mulheres;
XXV – Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa:72
a) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça
ou à violação de direitos da pessoa idosa;
b) fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos da pessoa idosa;
c) programa de apoio à pessoa idosa em situação de risco social;
d) monitoramento de políticas públicas relacionadas às pessoas idosas;
e) acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas idosas,
instalados na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios;
f) pesquisas e estudos relativos à situação das pessoas idosas no Brasil e
no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de
subsídios para as demais Comissões da Casa;
g) incentivo à conscientização da imagem dos idosos na sociedade;
h) regime jurídico de proteção à pessoa idosa.
Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada Comissão Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente
a que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal.73
72

Comissão criada pela Resolução nº 15 de 2016.

73

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 20 de 2004.
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Seção III
Das Comissões Temporárias
Art. 33. As Comissões Temporárias são:
I – Especiais;
II – de Inquérito;
III – Externas.
1972

Art. 30. As Comissões Temporárias são:
I – Especiais;
II – de Inquérito;
III – Externas;
IV – Mistas.
1955

Art. 29. As Comissões Temporárias são:
I – Especiais;
II – de Inquérito;
III – Externas;
IV – Mistas.
1949

Art. 28. As Comissões Temporárias são:
I – Especiais;
II – de Inquérito;
III – Externas;
IV – Mistas.
1947

Art. 22. As Comissões Temporárias são Internas, Externas e Mistas:
I – as Comissões Internas destinam-se ao estudo de determinado assunto sujeito à deliberação da Câmara e dividem-se em Especiais e de Inquérito;
II – as Comissões Externas são constituídas para representar a Câmara nos atos que
haja de participar;
III – as Comissões Mistas são constituídas de Deputados e Senadores.
1934

Art. 27. As Commissões Temporárias são Internas, Externas e Mixtas.
§ 1º As Commissões Internas são as que se destinam ao estudo de determinado assumpto sujeito à deliberação da Camara e dividem-se em Commissões de Inquérito,
Especiaes e Geral.
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§ 2º As Commissões Externas são as constituidas para participar dos actos em que a
Camara dos Deputados haja de se representar;
§ 3º As Commissões Mixtas são as constituidas de Deputados e Senadores.
1928

Art. 73. As Commissões Temporárias serão Internas, Externas e Mixtas.
§ 1º As Commissões Internas serão as que se destinarem ao estudo de determinado assumpto sujeito á deliberação da Camara e dividir-se-ão em Commissões de Inquerito, Especiaes e geral.
§ 2º As Commissões Externas serão as constituidas para participar dos actos em que a
Camara dos Deputados haja de se representar.
§ 3º As Commissões Mixtas serão as constituidas de Deputados e Senadores.

§ 1º As Comissões Temporárias compor-se-ão do número de membros
que for previsto no ato ou requerimento de sua constituição, designados
pelo Presidente por indicação dos Líderes, ou independentemente desta
se, no prazo de quarenta e oito horas após criar-se a Comissão, não se fizer
a escolha.
1972

Art. 31. (...)
Parágrafo único. As Comissões Especiais compor-se-ão do número de membros que for
indicado no ato de sua constituição, exceto as do inciso III, cujo número será fixado, no
início da legislatura, pela Mesa.
Art. 36. (...)
§ 1º O requerimento de constituição de Comissão Especial [que versar matéria de competência de três ou mais Comissões], no caso deste artigo, fixará o número de seus
membros e o prazo para a sua duração.
1955

Art. 30. (...)
Parágrafo único. As Comissões Especiais compor-se-ão de cinco membros, exceto as
previstas na alínea IV, que terão onze membros.
1928

Art. 83. A eleição de Commissões Temporarias será feita na sessão seguinte áquella em
que fôr deliberada a sua constituição.
Paragrapho unico. A nomeação de Commissões Temporarias será feita pelo Presidente
da Camara dentro de vinte e quatro horas após deliberar-se a sua constituição.

§ 2º Na constituição das Comissões Temporárias observar-se-á o rodízio
entre as bancadas não contempladas, de tal forma que todos os Partidos
ou Blocos Parlamentares possam fazer-se representar.
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§ 3º A participação do Deputado em Comissão Temporária cumprir-se-á
sem prejuízo de suas funções em Comissões Permanentes.

Subseção I
Das Comissões Especiais
Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre:
I – proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que
sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos Capítulos I e III, respectivamente, do Título VI;
II – proposições que versarem matéria de competência de mais de três
Comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do
Presidente da Câmara, ou a requerimento de Líder ou de Presidente de
Comissão interessada.
§ 1º Pelo menos metade dos membros titulares da Comissão Especial referida no inciso II será constituída por membros titulares das Comissões Permanentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em causa.
§ 2º Caberá à Comissão Especial o exame de admissibilidade e do mérito
da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas, observado o disposto no art. 49 e no § 1º do art. 24.
1972

Art. 31. As Comissões Especiais serão constituídas:
I – para dar parecer sobre projeto de código, cuja organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas no Título VI deste Regimento;
II – para dar parecer, após o processamento da representação, sobre perda de mandato
de Deputado por falta de decoro parlamentar, ou por procedimento atentatório das
instituições vigentes;
III – para opinar sobre secas, bem como sobre a valorização econômica da Amazônia,
do Vale do São Francisco, da Região Sul e da Região Centro Oeste, assim designadas:
a) Comissão do Polígono das Secas;
b) Comissão da Amazônia;
c) Comissão da Bacia do São Francisco;
d) Comissão do Desenvolvimento da Região Sul;
e) Comissão do Desenvolvimento da Região Centro Oeste;
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IV – nos casos previstos nos arts. 32, 33, 36, 237, § 1º, e 256 deste Regimento. [A Resolução nº 37, de 1973, criava a Comissão de Valorização da Bacia do Paraiba do Sul, a
Comissão de Valorização da Bacia do Rio Grande, a Comissão de Valorização da Bacia
do Rio Doce.]
Art. 32. Poderá ser constituída, mediante requerimento aprovado pelo Plenário, em
votação nominal, Comissão Especial para elaborar projeto de lei ou de código, desde
que não se trate de matéria da competência privativa de Comissão Permanente, observando-se ainda o que determina o § 3º do art. 22.
Parágrafo único. O requerimento a que se refere este artigo constará obrigatoriamente
da Ordem do Dia.
Art. 36. As proposições que versarem matéria da competência de três ou mais Comissões poderão ser submetidas ao exame de Comissão Especial, constituída por iniciativa
do Presidente da Câmara ou a requerimento do Líder da Maioria ou da Minoria, submetido a Plenário.
§ 1º O requerimento de constituição de Comissão Especial, no caso deste artigo, fixará
o número de seus membros e o prazo para a sua duração.
§ 2º As Comissões Especiais aqui referidas serão constituídas por designação do Presidente da Câmara com membros das Comissões Permanentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em causa.
§ 3º O parecer oferecido pela Comissão Especial que versar matéria de competência de
três ou mais Comissões não dispensará audiência da Comissão de Constituição e Justiça,
que opinará apenas sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa
da proposição.
1962

Art. 15. Poderá ser constituída, mediante requerimento aprovado pelo Plenário, Comissão Especial para elaborar projeto de lei ou de código, ou dar-lhe parecer quando
em tramitação, opinando sôbre o mérito da proposição.
§ 1º As Comissões Especiais aqui referidas serão constituídas por designação do Presidente da Câmara com membros das Comissões Permanentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em causa.
§ 2º O parecer oferecido não dispensará a audiência da Comissão de Constituição e
Justiça.
Art. 27. Às Comissões Especiais, além das atribuições que lhes confere o Regimento
vigente, compete a função fiscalizadora.
Art. 60. (...)
Parágrafo único. As Comissões Especiais compor-se-ão de 11 membros e serão criadas
de ofício, pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento de Deputado, aprovado pelo
Plenário.
1955

Art. 30. As Comissões Especiais serão constituídas:
I – para dar parecer sôbre emenda constitucional;
II – para dar parecer sôbre emendas do Senado a projeto originário da Câmara;
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III – para dar parecer, após o processamento da representação, sôbre a perda de mandato de Deputado por falta de decôro parlamentar;
IV – para opinar sôbre matéria a que se refere o disposto nos artigos 198 e 199 da Constituição e art. 29 do Ato das Disposições Transitórias:
a) Comissão do Polígono das Sêcas;
b) Comissão de Valorização Econômica da Amazônia;
c) Comissão da Bacia do São Francisco.
1949

Art. 29. As Comissões Especiais serão constituídas, mediante projeto de resolução,
para o estudo de assuntos relevantes, observado o disposto no art. 25.
§ 1º O projeto para constituição de Comissão Especial será subscrito por cinqüenta
Deputados, no mínimo, indicará desde logo o assunto a ser estudado pela mesma, o
número de membros que a deverão compor e o prazo da sua duração.
§ 2º O projeto de que trata o parágrafo anterior será remetido à Comissão Permanente
que tenha atribuição para opinar sôbre o assunto, a fins de que se manifeste a respeito.
§ 3º Para opinar sôbre matérias relacionadas com o disposto nos artigos l98 e 199 da
Constituição e art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, haverá três
Comissões Especiais, que subsistirão, através das legislaturas, até que a Câmara resolva
extingui-las, por preenchido o fim a que se destinam:
I – Comissão do Polígono das Sêcas;
II – Comissão de Valorização Econômica da Amazônia;
III – Comissão da Bacia do São Francisco.
§ 4º Cada uma dessas será constituída de dezessete membros, e a elas se aplica o disposto no § 3º do art. 24.
1947

Art. 23. As Comissões Especiais serão constituídas por determinação da Câmara, para os
casos em que se tornarem necessárias. O requerimento para a sua constituição será subscrito
por cinquenta Deputados, no mínimo, indicará desde logo o assunto de que a mesma haja
de tratar e o número de membros que a deverão compôr e será enviado à Comissão competente para opinar sôbre o assunto, a fim de que se manifeste sôbre a sua criação.
1934

Art. 28. As Commissões Especiaes (...) serão constituídas por determinação da Camara para os casos em que se tornarem necessárias, segundo o disposto nos artigos
seguintes.
Paragrapho unico. O requerimento para a constituição de uma Commissão Especial
(...), será escripto e indicará, desde logo, o assumpto de que a mesma haja de tratar, bem
como o numero de membros que a deverão compor.
Art. 29. A audiência de uma Commissão Especial dispensará a das Commissões Permanentes, salvo determinação em contrário da maioria da Assembleia.
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1928

Art. 75. As Comissões Especiaes serão constituidas por determinação da Camara, a
requerimento de qualquer Deputado.
Paragrapho unico. O requerimento para a constituição de uma Commissão Especial
indicará, desde logo, o assumpto de que a mesma haja de tratar, bem como o numero
de membros que a deverão compor e a fórma da sua escolha, electiva, ou por nomeação
do Presidente da Camara.
1904

Art. 51. Para se nomear uma Commissão Especial será necessario que algum Deputado
o requeira, indicando logo o objecto de que ella deverá tratar, e que a Camara o decida
por meio de votação, salvo si se tratar dos casos dos arts. 179, §§ 1º e 10, e 182, §§ 3º e 4º.
§ 1º As Commissões Especiaes tanto Internas como Externas e as Mixtas se comporão
do numero de membros que a Camara determinar.
Art. 62. (...)
Paragrapho unico. A eleição das Commissões (...) Especiaes, tanto Internas como Externas, será feita á pluralidade relativa de votos (...); em caso de empate entre os votados
decidirá a sorte.
Art. 63. Poderá a Camara commetter ao Presidente a nomeação de qualquer Commissão Especial ou Mixta.
1891

Art. 38. Para se nomear uma Commissão Especial será necessario que algum Deputado
o requeira, indicando logo o objecto de que ella deverá tratar e que a Camara o decida
por meio de votação.
Art. 40. As Commissões Especiaes, tanto Internas quanto Externas, se comporão do
numero de membros que a Camara determinar.
Art. 48. (...)
Paragrapho unico. A eleição das Commissões (...) Especiaes, tanto Internas como Externas, será feita á pluralidade relativas de votos (...); em caso de empate entre os votados, decidirá a sorte.
Art. 49. Poderá a Camara commeter ao Presidente a nomeação de qualquer Commissão Especial.
1870

Art. 37. Para os casos occurrentes, que assim exigirem, haverá tambem as Comissões
Especiaes, que á Camara parecerem necessarias.
Art. 38. Para se nomear uma Comissão Especial será necessario que algum Deputado
o requeira, indicando logo o objecto de que ella deverá tratar e que a Camara o decida
por meio de votação.
Art. 40. A Commissão (...) Especial de resposta á fala do throno [será composta] de
tres membros (...). As demais Commissões Especiaes tanto Internas como Externas, se
comporão do numero de membros que a Camara determinar.
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Art. 48. A eleição dos membros [da Comissão] de resposta á fala do trono; (...) e das
Especiaes, tanto Internas como Externas, será feita por escrutinio secreto á pluralidade
relativa de votos; no caso de empate a sorte decidirá quaes devem ser preferidos.
Art. 49. (...) a Camara poderá também commeter a nomeação de alguma Commissão
Especial [ao Presidente], tanto Interna como Externa, por motivo de urgencia ou por
qualquer outro que parecer justo.
1831

Art. 38. Para os casos ocorrentes, que assim exigirem, a Camara nomeará todas Commissões Especiaes, que lhe parecerem necessarias.
Art. 39. Para se nomear huma Commissão Especial será necessario que algum Deputado
a requeira, indicando logo o objecto, de que ella deverá tratar; e que a Camara o decida,
por meio de votação.
Art. 50. A nomeação de todas Commissões Interiores (...) Especiaes, assim como dos
membros das Comissões de fora, será feita da mesma forma que a dos Secretarios.
Art. 51. Poderá a Camara, nos casos do artigo antecedente commeter a eleição ao Presidente, por motivo de urgencia, ou qualquer outro, que parecer justo.
1826

39. Para os cazos occorrentes, que assim o exigirem, a Camara nomeará todas as Commissoens Especiaes, que lhe parecerem necessarias.
40. Para se nomear huma Commissão Especial será necessario, que haja quem a peça, que
a petição seja apoiada por sinco Deputados, pelo menos, e que se decida a votos o dever
nomear-se.
41. Nomeada a Commissão Especial póde qualquer Deputado propor os pontos, de que
entende, que ella deve trattar; e por meio de votação se determinará quais hão de ser.
51. A nomeação de todas as Commissoens Interiores (...) Especiaes será feita da mesma
sorte que a dos Secretarios.
52. Os membros das Commissoens de fora serão propostos pelas Commissoens Interiores, e approvados pela Camara.
53. Poderá a Camara nos cazos dos dois artigos antecedentes, cometter a eleição ao
Prezidente, por motivo de urgencia, ou outro qualquer, que parecer justo.

Subseção II
Das Comissões Parlamentares de Inquérito
Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato
determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento.
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1972

Art. 37. A Câmara dos Deputados, mediante requerimento, de um terço de seus membros, poderá criar Comissões de Inquérito sobre fato determinado e por prazo certo.
Art. 38. A criação de Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá de deliberação de
Plenário, se não subscritas na forma do art. 37.
Parágrafo único. O projeto, preenchidos os requisitos do § 1º do artigo anterior, será
incluído na Ordem do Dia para votação em uma única discussão.
1955

Art. 31. As Comissões de Inquérito, criadas na forma do art. 53 da Constituição, terão
amplitude de ação nas pesquisas destinadas a apurar os fatos determinados que tenham dado origem à sua formação.
§ 1º A criação de Comissão de Inquérito dependerá de deliberação do Plenário, em forma
de projeto de resolução, se não fôr determinada pelo têrço da totalidade dos membros da
Câmara.
(...)
§ 3º O projeto de resolução, ou o requerimento de que tratam os parágrafos anteriores
indicará os objetivos, (...) da Comissão de Inquérito (...).
1949

Art. 30. As Comissões de Inquérito, criadas na forma do art. 53 da Constituição, terão
amplitude de ação nas pesquisas destinadas a apurar os fatos determinados que tenham dado origem à sua formação.
§ 1º A criação de Comissão de Inquérito dependerá de deliberação do Plenário, em
forma de projeto de resolução, se não fôr determinada pelo têrço da totalidade dos seus
membros.
1947

Art. 24. A criação de Comissão de Inquérito, de que trata o art. 53 da Constituição,
dependerá de deliberação do Plenário, em forma de projeto de resolução da Câmara, se
não fôr determinada pelo terço da totalidade dos seus membros.
1934

Art. 28. As Commissões (...) de Inquérito serão constituídas por determinação da Camara
para os casos em que se tornarem necessárias, segundo o disposto nos artigos seguintes.

§ 1º Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse
para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do
País, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão.
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1972

Art. 37. (...)
§ 1º Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida
constitucional, legal, econômica e social do País, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão a ser criada.

§ 2º Recebido o requerimento, o Presidente o mandará a publicação, desde
que satisfeitos os requisitos regimentais; caso contrário, devolvê-lo-á ao
Autor, cabendo desta decisão recurso para o Plenário, no prazo de cinco
sessões, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
1972

Art. 37. (...)
§ 2º Recebido o requerimento, o Presidente o mandará a publicação desde que estejam
preenchidos os requisitos do parágrafo anterior.
§ 3º Apresentado o requerimento à Mesa, não serão permitidas a retirada ou inclusão
de assinaturas.
1955

Art. 31. (...)
§ 2º A vista de requerimento pedindo seja criada Comissão de Inquérito, subscrito
por Deputados em número igual ou superior ao têrço da Câmara, o Presidente fará a
designação dos respectivos membros, dentro dos cinco dias seguintes à sua publicação.
1949

Art. 30. (...)
§ 2º A vista de requerimento subscrito por Deputados em número igual, ou superior,
ao terço da Câmara, a fim de que seja criada, Comissão de Inquérito, o Presidente fará
a designação dos respectivos membros, sem mais formalidades.
1947

Art. 24. (...)
§ 1º À vista de requerimento subscrito por Deputados em número igual, ou superior, ao
terço da Câmara, a fim de que seja criada Comissão de Inquérito, a Mesa fará a designação dos respectivos membros, sem mais formalidades.

§ 3º A Comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.
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1972

Art. 37. (...)
§ 4º O prazo para os trabalhos da Comissão será de até cento e vinte dias, prorrogáveis
por até sessenta dias.
1962

Art. 21. A prorrogação para os trabalhos de Comissão de Inquérito só poderá ser concedida por prazo nunca superior à metade do período previsto no ato de sua constituição.
1955

Art. 31. (...)
§ 3º O projeto de resolução, ou o requerimento de que tratam os parágrafos anteriores
indicará (...) o prazo de duração da Comissão de Inquérito (...).

§ 4º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem
funcionando pelo menos cinco na Câmara, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput deste artigo.
1972

Art. 37. (...)
§ 5º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco, salvo deliberação por parte da maioria da Câmara.

§ 5º A Comissão Parlamentar de Inquérito terá sua composição numérica
indicada no requerimento ou projeto de criação.
1962

Art. 20. A Mesa ao designar os Deputados que devam integrar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (...), nomeará, igualmente um Suplente para cada uma das representações partidárias que a constituírem.
1955

Art. 31. (...)
§ 3º O projeto de resolução, ou o requerimento (...) indicará (...) o número de membros
(...) da Comissão de Inquérito (...).
1949

Art. 30. (...)
§ 3º O projeto de resolução ou o requerimento (...) indicarão o número de membros da
Comissão e o prazo de sua duração.
1947

Art. 24. (...)
§ 2º O projeto de resolução referido nêste artigo indicará o número de membros da
Comissão.
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1934

Art. 28. (...)
Paragrapho unico. O requerimento para a constituição de uma Commissão (...) de Inquérito, será escripto e indicará, desde logo, (...) o numero de membros que a deverão
compor.

§ 6º Do ato de criação constarão a provisão de meios ou recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessários ao
bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e à Administração da
Casa o atendimento preferencial das providências que a Comissão solicitar.
1955

Art. 31. (...)
§ 3º O projeto de resolução, ou o requerimento de que tratam os parágrafos anteriores
(...) autorizará o quantum de despesas que poderá ser feito pela mesma.

Art. 36. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação específica:
I – requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara, bem
como, em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional, ou do Poder Judiciário,
necessários aos seus trabalhos;
1972

Art. 69. (...)
§ 1º Constituída a Comissão de Inquérito, cabe-lhe requisitar os funcionários dos Serviços Administrativos da Câmara necessários aos seus trabalhos, bem como, em caráter transitório, nos termos da legislação em vigor, os de qualquer ministério, ou departamento de qualquer natureza da administração, ou do Poder Judiciário, que possam
cooperar no desempenho das suas funções.
1955

Art. 45. (...)
§ 1º Constituída a Comissão de Inquérito, cabe-lhe requisitar assim os funcionários da
Secretaria da Câmara, necessários aos seus trabalhos como, em caráter transitório, nos
têrmos da legislação em vigor, os de qualquer ministério, ou departamento de qualquer
natureza da administração, ou do Poder Judiciário, que possam cooperar no desempenho das suas funções.
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1949

Art. 47. (...)
§ 2º (...) [a Comissão poderá determinar, dentro e fora da Câmara], as diligências que
reputar necessárias, ouvir acusados, inquirir testemunhas, requisitar das repartições
públicas e autárquicas informações e documentos, transportar-se aos lugares onde se
fizer mister sua presença, e requerer a convocação de Ministros de Estado.
1947

Art. 24. (...)
§ 4º (...) [a Comissão poderá determinar, dentro e fora da Câmara], as diligências necessárias, inquirir testemunhas, ouvir os acusados, requerer a convocação de Ministros e
informações e requisitar documentos de qualquer natureza.

II – determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob
compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de Deputados e Ministros de
Estado, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais,
e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais;
1972

Art. 69. (...)
§ 2º No exercício das suas atribuições, a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação especial, determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar, das repartições públicas e autárquicas, informações e documentos, requerer a audiência
de Deputados e Ministros de Estado, e tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais
ou municipais.
1962

Art. 19. No exercício de suas atribuições, a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá,
observada a legislação especial, dentro e fora da Câmara, determinar diligências, ouvir
indiciados, inquirir testemunhas, requisitar das repartições públicas e autárquicas informações e documentos, transportar-se aos lugares onde se fizer mister sua presença,
requerer a audiência de Deputados, Ministros e Subsecretários de Estado e tomar depoimentos de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais.
1955

Art. 45. (...)
§ 2º No exercício de suas atribuições, a Comissão poderá determinar, observada a legislação especial, dentro e fora da Câmara, as diligências que reputar necessárias, ouvir
indiciados, inquirir testemunhas, requisitar das repartições públicas e autárquicas, informações e documentos, transportar-se aos lugares onde se fizer mister sua presença,
e requerer a convocação de Ministros de Estado, bem como tomar o depoimento de
quaisquer autoridades federais estaduais ou municipais.
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1949

Art. 47. (...)
§ 2º No exercício das suas atribuições, a Comissão poderá determinar, dentro e fora
da Câmara, as diligências que reputar necessárias, ouvir acusados, inquirir testemunhas, requisitar das repartições públicas e autárquicas informações e documentos,
transportar-se aos lugares onde se fizer mister sua presença, e requerer a convocação
de Ministros de Estado.
1947

Art. 24. (...)
§ 4º No exercício de suas atribuições, a Comissão poderá, determinar, dentro e fora da
Câmara, as diligências necessárias, inquirir testemunhas, ouvir os acusados, requerer a
convocação de Ministros e informações e requisitar documentos de qualquer natureza.

III – incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários requisitados dos
serviços administrativos da Câmara, da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à Mesa;
1972

Art. 69. (...)
§ 4º O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação deste, poderá, dando conhecimento prévio à Mesa, incumbir, qualquer dos seus membros, ou funcionários dos Serviços
Administrativos da Câmara, da realização de sindicância, ou diligência, necessária aos seus
trabalhos.
1955

Art. 45. (...)
§ 4º O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá, dando conhecimento prévio à Mesa, incumbir qualquer dos seus membros ou funcionários da
Secretaria da Câmara da realização de sindicância, ou diligência, necessária aos seus
trabalhos.
1949

Art. 47. (...)
§ 4º O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir
qualquer dos seus membros, ou funcionário da Secretaria da Câmara, da realização de
sindicância, ou diligência, necessária aos seus trabalhos.
1947

Art. 24. (...)
§ 5º O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir a
qualquer dos seus membros, ou a funcionário da Secretaria da Câmara, a realização de
qualquer sindicância, ou diligencia necessária aos seus trabalhos.
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Art. 36

IV – deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização
de investigações e audiências públicas;
V – estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade
judiciária;
VI – se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do inquérito, dizer em separado sobre cada um, mesmo antes de finda a investigação dos
demais.
1972

Art. 69. (...)
§ 8º Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissão dirá, em separado, sobre
cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.
1955

Art. 45. (...)
§ 8º Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissão dirá, em separado, sobre
cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.

Parágrafo único. As Comissões Parlamentares de Inquérito valer-se-ão,
subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo Penal.
1972

Art. 39. O funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito obedecerá às
normas fixadas nos arts. 69 e 70. (...)
Art. 69. O trabalho das Comissões de Inquérito obedecerá às normas previstas na legislação específica. (Lei nº 1. 579, de 18 de março de 1952)
(...)
§ 3º Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Em caso justificado, a intimação será solicitada ao juiz
criminal da localidade em que a mesma resida ou se encontre, na forma do art. 218
do Código de Processo Penal.
(...)
§ 7º As Comissões de Inquérito terão como dispositivos subsidiários para sua atuação,
no que for aplicável, os do Código de Processo Penal.
1955

Art. 45. O trabalho das Comissões de Inquérito obedecerá às normas especiais previstas na legislação especifica (Lei nº 1.579, de 18/3/1952)
(...)
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§ 3º Indiciados e testemunhas serão intimados, de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal, e, em caso de não comparecimento, de qualquer testemunha,
sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em
que a mesma resida ou se encontre na forma do art. 218 do Código do Processo Penal.
(...)
§ 7º As Comissões de Inquérito terão como dispositivos subsidiários para sua atuação,
no que for aplicável, o Código de Processo Penal. (...)
1949

Art. 47. O trabalho das Comissões de Inquérito obedecerá as normas especiais previstas neste artigo.
(...)
§ 3º Acusados e testemunhas serão intimados, de acôrdo com as prescrições estabelecidas na legislação penal, e, em caso de não comparecimento, sem motivo justificado,
a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que êles residam ou se
encontrem, na forma do art. 218 do Código do Processo Penal.
(...)
§ 7º As Comissões de Inquérito terão como subsidiários para a sua atuação, no que fôr
aplicável, os Códigos de Processo.
1947

Art. 24. (...)
§ 9º As Comissões de Inquérito terão como subsidiários para a sua atuação, no que fôr
aplicável, os Códigos de Processo.

Art. 37. Ao termo dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário da Câmara
dos Deputados e encaminhado:
I – à Mesa, para as providências de alçada desta ou do Plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução,
ou indicação, que será incluída em Ordem do Dia dentro de cinco sessões;
II – ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, com a cópia da
documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal
por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;
III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do art. 37, §§ 2º a 6º, da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis,
assinalando prazo hábil para seu cumprimento;

226

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 37

IV – à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria,
à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;
V – à Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, e ao Tribunal de Contas da União, para as providências
previstas no art. 71 da mesma Carta.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III e V, a remessa será feita pelo
Presidente da Câmara, no prazo de cinco sessões.
1972

Art. 69. (...)
§ 5º A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por projeto de resolução, se a Câmara for competente para deliberar a respeito, ou por conclusões, em que
assinalará os fundamentos pelos quais não apresenta, afinal, projeto de resolução.
§ 6º Apurada responsabilidade de alguém por falta verificada, a Comissão enviará o
relatório, acompanhado da documentação respectiva e com a indicação das provas
que poderão ser produzidas, ao juízo criminal competente, para processo e julgamento dos culpados.
1955

Art. 45. (...)
§ 5º A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por projeto de resolução, se a Câmara fôr competente para deliberar a respeito, ou por conclusões, em que
assinalará os fundamentos pelos quais não apresenta, afinal, projeto de resolução.
§ 6º Apurada responsabilidade de alguém por faltas verificadas, a Comissão enviará
o relatório acompanhado da documentação respectiva, e com a indicação das provas,
que poderão ser produzidas, ao juízo criminal competente, para processo e julgamento
dos culpados.
1949

Art. 47. (...)
§ 5º A Comissão de Inquérito redigirá as suas conclusões em forma de relatório, que terminará por projeto de resolução se a Câmara fôr competente para deliberar a respeito.
§ 6º Apurada responsabilidade de alguém por faltas verificadas, a Comissão enviará
o relatório, acompanhado da documentação respectiva, e com a indicação das provas
que poderão ser produzidas, ao juízo criminal competente, para processo e julgamento
dos culpados.
1947

Art. 24. (...)
§ 6º A Comissão de Inquérito redigirá as suas conclusões em forma de relatório, que
terminará por projeto de resolução, sujeito a discussão única, durante a qual poderá
falar cada Deputado, pelo espaço de uma hora. Caberá ao Relator falar, por último,
pelo dobro dêsse tempo.
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§ 7º Se o projeto fôr emendado, voltará à Comissão, com prazo fixado pela Câmara para
elaborar parecer, com o qual tornará o projeto à Ordem do Dia para votação, durante a
qual só poderão falar o Autor de emenda e o Relator, para encaminhar a votação, pelo
prazo de cinco minutos.
§ 8º Determinada a promoção da responsabilidade de alguém por faltas verificadas, o
projeto irá à Comissão de Constituição e Justiça para indicar, em disposição especial, as
providências necessárias. Essa disposição será submetida, em uma sessão, a discussão
única, na qual cada Deputado falará dez minutos e o Relator vinte, e será, depois de
aprovada, incorporada à redação final.

Subseção III
Das Comissões Externas
Art. 38. As Comissões Externas poderão ser instituídas pelo Presidente da Câmara, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado, para
cumprir missão temporária autorizada, sujeitas à deliberação do Plenário
quando importarem ônus para a Casa.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se missão autorizada
aquela que implicar o afastamento do Parlamentar pelo prazo máximo de
oito sessões, se exercida no País, e de trinta, se desempenhada no exterior,
para representar a Câmara nos atos a que esta tenha sido convidada ou a
que tenha de assistir.
1972

Art. 40. Poderão ser constituídas Comissões Externas, de oficio, pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento de qualquer Deputado, aprovado pelo Plenário, para representar a Câmara nos atos para que tenha sido convidada ou a que haja de assistir.
§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se missão autorizada o afastamento do parlamentar
quando não ultrapasse de oito dias, se exercida no País, e de trinta, se desempenhada no
exterior.
§ 2º As Comissões Externas serão constituídas com número de membros não superior
a cinco, salvo as de missão a ser desempenhada no exterior.
§ 3º As Comissões Externas com atribuições a serem exercidas no País serão constituídas sem ônus para a Câmara.
§ 4º Aplicar-se-á, no que couber, o disposto na alínea g do § único do art. 30 da
Constituição.
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Art. 38

1955

Art. 32. As Comissões Externas, destinadas a representar a Câmara nos atos para que
esta tenha sido convidada, ou a que haja de assistir, e a que não se aplicam as demais
normas deste capítulo, serão nomeadas pelo Presidente por iniciativa própria, ou a requerimento de qualquer Deputado aprovado pela Câmara, não podendo ter composição superior a cinco membros.
Parágrafo único. Estas Comissões, salvo as de representação no exterior, serão constituídas sem ônus para a Câmara.
1949

Art. 31. As Comissões Externas, destinadas a representar a Câmara nos atos para que
esta tenha sido convidada, ou a que haja de assistir, e a que se não aplicam as demais
normas deste capítulo, serão nomeadas pelo Presidente por iniciativa própria, ou a requerimento de qualquer Deputado, aprovado pela Câmara.
1947

Art. 27. (...)
Parágrafo único. As Comissões Externas serão nomeadas pelo Presidente, por iniciativa
própria, ou a requerimento de qualquer Deputado, depois de aprovado pela Câmara.
1934

Art. 27. (...)
§ 2º As Commissões Externas são as constituídas para participar dos actos em que a
Camara dos Deputados haja de se representar.
Art. 31. As Commissões Externas serão constituídas pela mesma fórma das Especiaes,
por determinação da Camara, a requerimento verbal de qualquer Deputado.
Art. 34. (...)
§ 1º As Comissões Externas serão nomeadas pelo Presidente, por iniciativa própria ou
a requerimento de qualquer Deputado, depois de aprovado pela Camara.
1928

Art. 73. (...)
§ 2º As Commissões Externas serão as constituidas para participar dos actos em que a
Camara dos Deputados haja de se representar.
Art. 77. As Commissões Externas serão constituidas pela mesma fórma das Especiaes,
por determinação da Camara, a requerimento verbal de qualquer Deputado.
1904

Art. 52. Além das Commissões Permanentes, haverá tantas Commissões Especiais Externas quantas a Camara julgar necessarias, a requerimento daquellas.
1891

Art. 39. Além das Commissões Permanentes haverá tantas Commissões Especiaes Externas quantas a Camara julgar necessárias a requerimento daquellas.
1870

Art. 39. Além das Commissões Permanentes haverá tantas Commissões Especiaes Externas, quantas a Camara julgar necessárias a requerimento daquellas.
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Art. 48. A eleição dos membros das Commissões Especiaes (...) Externas, será feita por
escrutinio secreto á pluralidade relativa de votos: no caso de empate a sorte decidirá
quaes devem ser preferidos.
Art. 49. (...) a Camara poderá tambem commeter [ao Presidente] a nomeação de alguma
Commissão Especial (...) Externa, por motivo de urgencia ou por qualquer outro que
parecer justo.
1831

Art. 37. Alem das Commissões Interiores haverão tantas Commissões auxiliares de
fora, quantas a Camara julgar necessarias á requerimento das respectivas Commissões
Interiores.
Art. 50. A nomeação (...) dos membros das Commissões de fora será feita da mesma
fórma que a dos Secretarios.
Art. 51. Poderá a Camara, nos casos do artigo antecedente commeter a eleição ao Presidente, por motivo de urgencia, ou qualquer outro, que parecer justo.
1826

38. Alem destas Commissoens Interiores, haverão tantas Commissoens auxiliares de
fora, quantas a Camara julgar necessarias a requisição das respectivas Commissões
Interiores.
52. Os membros das Commissoens de fora serão propostos pelas Commissoens Interiores, e approvados pela Camara.
53. Poderá a Camara, (...) [no caso do artigo antecedente] commeter a eleição ao Presidente, por motivo de urgencia, ou outro qualquer, que parecer justo.

Seção IV
Da Presidência das Comissões
Art. 39. As Comissões terão um Presidente e três Vice-Presidentes, eleitos
por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos
no ano subsequente, vedada a reeleição.74
1972

Art. 75. (...)
Parágrafo único. Será de um ano o mandato para Presidente e Vice-Presidente das Comissões, proibida a reeleição.

74
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fevereiro do ano subseqüente à posse, vedada a reeleição.”

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 39

Art. 44. (...)
§ 4º A Comissão de Redação e as Temporárias terão apenas um Vice-Presidente, da
mesma legenda do Presidente.
1962

Art. 7º (...) A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira terá três Vice-Presidentes e as demais Comissões Permanentes, dois.
1955

Art. 52. (...) As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças e
de Orçamento e Fiscalização Financeira terão dois Vice-Presidentes e as demais um
apenas.

§ 1º O Presidente da Câmara convocará as Comissões Permanentes para
se reunirem até cinco sessões depois de constituídas, para instalação de
seus trabalhos e eleição dos respectivos Presidente, Primeiro, Segundo e
Terceiro Vice-Presidentes.
§ 2º Os Vice-Presidentes terão a designação prevista no parágrafo anterior, obedecidos, pela ordem, os seguintes critérios:
I – legenda partidária do Presidente;
II – ordem decrescente da votação obtida.
§ 3º Serão observados na eleição os procedimentos estabelecidos no art.
7º, no que couber.
§ 4º Presidirá a reunião o último Presidente da Comissão, se reeleito Deputado ou se continuar no exercício do mandato, e, na sua falta, o Deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas.75
§ 5º O membro Suplente não poderá ser eleito Presidente ou Vice-Presidente da Comissão.
1972

Art. 75. Logo depois de constituídas no início da primeira sessão legislativa da legislatura, reunir-se-ão as Comissões, sob a presidência do mais idoso de seus membros e por
convocação do Presidente da Câmara, para eleger seus Presidentes e Vice-Presidentes.
Art. 76. (...)
§ 2º A eleição do Presidente e Vice-Presidentes far-se-á mediante convocação do Presidente da Câmara, publicada no avulso da Ordem do Dia, com oito dias de antecedência.
75

A Resolução nº 42 de 1979, já determinava que a Presidência fosse do último Presidente da Comissão
e, na sua falta, “o que haja exercido mais recentemente, em caráter efetivo, a Presidência ou a Vice-Presidência, e, na falta de todos estes, pelo Deputado mais idoso, por convocação do Presidente da
Câmara, para eleger seus Presidentes e Vice-Presidentes”.
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1962

Art. 7º Logo depois de constituídas no início da primeira sessão legislativa da legislatura, reunir-se-ão as Comissões, sob a Presidência do mais idoso dos seus membros e por
convocação do Presidente da Câmara, para eleger seus Presidentes e Vice-Presidentes.
1955

Art. 52. Logo depois de constituídas no início da primeira sessão legislativa da legislatura, reunirse-ão às Comissões, sob a direção do mais idoso de seus membros e por
convocação do Presidente da Câmara, para eleger seus Presidentes e Vice-Presidentes.
(...)
§ 3º A eleição do Presidente e Vice-Presidente nas sessões legislativas seguintes far-se-á
na primeira reunião ordinária da Comissão em que haja número.
1949

Art. 53. Logo depois de constituídas, reunir-se-ão as Comissões sob a direção do mais
idoso de seus membros, para eleger Presidente e Vice-Presidente.
Parágrafo único. Enquanto não se realizar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente
de qualquer Comissão, o Deputado mais idoso, continuará na Presidência.
1947

Art. 43. Logo depois de constituídas, reunir-se-ão, em uma das salas da Câmara, as
Comissões, sob a direção do mais idoso, para eleger Presidente e Vice-Presidente.
Parágrafo único. Se não se realizar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente de qualquer Comissão, dentro em três dias, o mais idoso dos seus membros continuará na
Presidência, até que se verifique a eleição.
1934

Art. 76. As Commissões, logo depois de eleitas, ou nomeadas, reunir-se-ão em uma das
salas da Camara para eleger Presidente e Vice-Presidente.
Paragrapho unico. Se não se realizar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente de
qualquer Commissão, dentro de tres dias, o mais idoso dos seus membros assumirá a
Presidencia, até essa eleição.
1928

Art. 129. As Commissões, logo depois de eleitas, ou nomeadas, reunir-se-ão em uma
das salas da Camara para eleger Presidente e Vice-Presidente.
Paragrapho unico. Si não se realizar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente de
qualquer Commissão, dentro de tres dias, o mais velho em idade dos seus membros
assumirá a Presidencia, até a eleição.
1904

Art. 72. Até três dias depois de eleitas, cada uma das Commissões se reunirá em uma
das salas, do edificio da Camara para eleger, por escrutinio secreto o seu Presidente.
Findo o prazo deste artigo, sem que se tenha procedido á eleição do Presidente, assumirá essa funcção o mais velho em idade de dentre os seus membros.
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Art. 40

1891

Art. 53. Logo depois de eleitas, cada uma das Commissões se reunirá em uma das salas
do edificio da Camara para eleger por escrutínio secreto o seu Presidente.

Art. 40. O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído por Vice-Presidente, na sequência ordinal, e, na ausência deles, pelo membro mais
idoso da Comissão, dentre os de maior número de legislaturas.
1972

Art. 76. O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído por Vice-Presidente da
mesma legenda partidária e, na ausência deste, sucessivamente, por Vice-Presidente de
legenda diversa da do Presidente, se existir, e pelo membro mais idoso da Comissão.
1955

Art. 52. (...)
§ 1º O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído pelo Vice-Presidente, em
cuja ausência, dirigirá os trabalhos o membro mais idoso da Comissão.
1949

Art. 54. O Presidente será nos seus impedimentos, substituído pelo Vice-Presidente,
em cuja ausência dirigirá os trabalhos o membro mais idoso da Comissão.
1947

Art. 44. Quando o Presidente faltar às reuniões da Comissão, será substituído pelo
Vice-Presidente.
§ 1º Quando se verificar a ausência, simultânea, de ambos, caberá a Presidência ao mais
idoso dos membros presentes.
1934

Art. 77. Quando o Presidente faltar ás reuniões da Commissão será substituído pelo
Vice-Presidente.
Paragrapho único. Quando se verificar a ausencia, simultanea, do Presidente e do Vice-Presidente de uma Commissão, caberá a Presidencia ao mais idoso dos membros
presentes.
1928

Art. 130. Quando o Presidente faltar ás reuniões da Commissão será substituído pelo
Vice-Presidente.
Paragrapho unico. Quando se verificar a ausencia, simultanea, do Presidente e do Vice-Presidente de uma Commissão, caberá a sua Presidencia ao mais velho em idade dos
seus membros presentes.
1904

Art. 75. Quando não comparecer o Presidente da Commissão, os membros presentes
nomearão quem o substitua.
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1891

Art. 55. (...)
Quando não comparecer o Presidente da Commissão, os membros presentes nomearão
quem o substitua.

§ 1º Se vagar o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente, proceder-se-á
a nova eleição para escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de três
meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma
indicada no caput deste artigo.76
1972

Art. 76. (...)
§ 1º Se, por qualquer motivo, o Presidente deixar de fazer parte da Comissão, ou renunciar ao cargo, proceder-se-á a nova eleição para escolha de seu sucessor, salvo se faltarem menos de três meses para o término do seu mandato, caso em que será substituído
na forma indicada no caput deste artigo.
1955

Art. 52. (...)
§ 2º Se, por qualquer motivo o Presidente, deixar de fazer parte da Comissão, ou renunciar
ao cargo, proceder-se-á a nova eleição para escolha de seu sucessor, salvo se faltarem menos de três meses para o término da sessão legislativa, caso em que será substituído pelo
Vice-Presidente.
1949

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

§ 2º Em caso de mudança de legenda partidária, o Presidente ou Vice-Presidente da Comissão perderá automaticamente o cargo que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga o disposto no § 1º deste artigo.77
Art. 41. Ao Presidente de Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no Regulamento das Comissões:
76

Parágrafo único transformado em § 1º pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007.

77

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007.
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I – assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela Comissão;
II – convocar e presidir todas as reuniões da Comissão e nelas manter a
ordem e a solenidade necessárias;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
I – determinar e fazer publicar no Diário do Congresso Nacional os dias das reuniões
ordinárias da Comissão;
II – convocar, de ofício, ou a requerimento dos membros da Comissão, reuniões
extraordinárias;
III – presidir a todas as reuniões da Comissão e nelas manter a ordem e a solenidade
necessárias;
1962

Art. 24. Compete ao Presidente das Comissões, além das atribuições previstas no Regimento vigente, conceder palavra aos Ministros e Subsecretários de Estado.
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
I – determinar e fazer publicar no Diário do Congresso Nacional os dias das reuniões
ordinárias da Comissão;
II – convocar de ofício, ou a requerimento dos membros da Comissão, reuniões
extraordinárias;
III – presidir a tôdas as reuniões da Comissão e nelas manter a ordem e a solenidade
necessárias;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
I – determinar, comunicar à Mesa e fazer publicar no Diário do Congresso Nacional os
dias das reuniões ordinárias da Comissão;
II – convocar, de oficio, ou a requerimento dos membros da Comissão, reuniões
extraordinárias;
III – presidir a tôdas as reuniões da Comissão e nelas manter a ordem e a solenidade
necessárias;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
I – determinar, logo que fôr eleito, os dias das reuniões ordinárias da Comissão, comunicá-lo à Mesa e fazê-lo publicar no Diário do Congresso Nacional;
II – convocar, de oficio, ou a requerimento dos membros da Comissão, reuniões
extraordinárias;
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III – presidir a tôdas as reuniões da Comissão e nelas manter a ordem e a solenidade
necessárias;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
a) determinar, logo que fôr eleito, o dia, ou os dias das reuniões ordinárias da Commissão, fazendo-o publicar pelo Diario do Poder Legislativo e communicar á Mesa;
b) convocar, ex officio, ou a requerimento dos membros da Commissão, reuniões
extraordinarias;
c) presidir a todas as reuniões da Commissão e nellas manter a ordem e a solemnidade
necessárias;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
a) determinar, logo que fôr eleito, o dia, ou os dias das reuniões ordinárias da Commissão, o que fará publicar pelo Diario do Congresso e communicará á Mesa;
b) convocar, ex officio, ou a requerimento dos membros da Commissão, reuniões
extraordinarias;
c) presidir todas as reuniões da Commissão e nellas manter a ordem e a solenidade
necessarias;
1904

Art. 73. Ao Presidente de cada Commissão compete convocar a sua reunião todas as
vezes que julgar necessario, ou lhe fôr exigido por qualquer dos seus membros, e dirigil-a nos seus trabalhos.
1891

Art. 54. Ao Presidente de cada Comissão compete convocar a sua reunião todas as vezes
que julgar necessario, ou lhe fôr exigido por qualquer dos seus membros, e dirigil-a nos
seus trabalhos.

III – fazer ler a ata da reunião anterior e submetê-la a discussão e votação;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
IV – fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la a discussão e votação;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
IV – fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la a discussão e votação;
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1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
IV – fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la a discussão e votação;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
IV – fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la a discussão e votação;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
d) fazer ler a acta da reunião anterior, submettel-a á discussão e votação;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
d) fazer ler a acta da reunião anterior, submetel-a á discussão e votação;

IV – dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
V – dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
V – dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
V – dar à Comissão conhecimento de tôda a matéria recebida e despachá-la;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
V – dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebida;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
e) dar conhecimento á Commissão de toda a materia recebida;
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1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
e) dar conhecimento á Commissão de toda a materia recebida;

V – dar à Comissão e às Lideranças conhecimento da pauta das reuniões,
prevista e organizada na forma deste Regimento e do Regulamento das
Comissões;
VI – designar Relatores e Relatores substitutos e distribuir-lhes a matéria
sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
VI – designar Relatores e Relatores-Substitutos e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer ou avocá-la, nas suas faltas;
Art. 48. (...)
§ 2º O Relator-Substituto será designado concomitantemente com o Relator e exercerá
as atribuições previstas no § 2º do artigo 50.
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
VI – designar Relatores e Revisores e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, ou
avocá-la, nas suas faltas;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
VI – designar Relatores e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, ou avocá-la;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
VI – designar Relatores e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer;
Art. 34. (...)
§ 2º Tratando-se de matéria urgente, como tal considerada pelo Plenário, ou por êste
Regimento, o Presidente designará Relator independente de reunião da Comissão.
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1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
f) designar Relatores e distribuir-lhes a materia sobre que devam emitir parecer;
Art. 59. (...)
§ 4º Tratando-se de materia urgente, o Presidente designará Relator, independentemente de reunião da Commissão.
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
f) designar Relatores e distribuir-lhes a materia sobre a qual devam emitir parecer;
Art. 104. (...)
§ 3º O Presidente fará a distribuição de todos os papeis recebidos no interregno das
reuniões.
§ 4º Tratando-se de materia urgente, o Presidente designará Relator, independentemente de reunião da Comissão.
1904

Art. 73. (...)
§ 1º Os papeis submettidos ao estudo de cada Comissão serão pelo 1º Secretario da
Camara remettidos ao respectivo Presidente, que os distribuirá pelos seus membros.
1891

Art. 53. (...)
§ 1º Os papeis submettidos ao estudo de cada Comissão serão pela Mesa da Camara
remettidos ao respectivo Presidente, que os distribuirá pelos seus membros.

VII – conceder a palavra aos membros da Comissão, aos Líderes e aos
Deputados que a solicitarem;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
VII – conceder a palavra aos membros da Comissão, ou, nos termos do Regimento, aos
Líderes e Deputados que a solicitarem;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
VII – conceder a palavra aos membros da Comissão, ou, nos têrmos do Regimento, aos
Líderes e Deputados que a solicitarem;
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1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
VII – conceder a palavra aos membros da Comissão, ou, nos têrmos do Regimento, aos
Deputados que solicitarem;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
VII – conceder a palavra aos membros da Comissão, ou aos Deputados que a solicitarem;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
g) conceder a palavra aos membros da Commissão, ou aos Deputados que a solicitarem;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
g) conceder a palavra aos membros da Commissão, ou aos Deputados que a solicitarem;

VIII – advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
VIII – advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, ou faltar à consideração
à Câmara, ao Senado, ao Congresso Nacional, ou a qualquer de seus membros, e, em
geral aos Chefes e Membros dos Poderes Públicos, propondo ao Presidente da Câmara,
quando for o caso, a aplicação das medidas corretivas previstas neste Regimento;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
VIII – advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates ou faltar à consideração
a seus pares, ou aos representantes do Poder Público;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
VIII – advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, ou faltar a consideração
a seus pares, ou aos representantes do Poder Público;

240

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 41

1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
VIII – advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, ou faltar a consideração
a seus pares, ou aos representantes do Poder Público;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
h) advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, ou faltar á consideração aos
seus pares, ou aos representantes do Poder Publico;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
h) advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, ou faltar á consideração aos
seus pares, ou, de um modo geral, aos representantes do Poder Publico;

IX – interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e retirar-lhe
a palavra no caso de desobediência;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
IX – interromper o orador que estiver falando sobre o vencido, e retirar-lhe a palavra
no caso de desobediência;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
IX – interromper, e retirar a palavra no caso de desobediência, o orador que estiver
falando sobre o vencido;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
IX – interromper o orador que estiver falando sôbre o vencido;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
IX – interromper o orador que estiver falando sôbre o vencido;
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1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
i) interromper o orador que estiver fallando sobre o vencido, ou fora da questão em
debate;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
i) interromper o orador, si estiver fallando sobre o vencido, ou fora da questão em
debate;

X – submeter a votos as questões sujeitas à deliberação da Comissão e
proclamar o resultado da votação;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
X – submeter a votos as questões sujeitas à Comissão e proclamar o resultado da
votação;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
X – submeter a votos as questões sujeitas à Comissão e proclamar o resultado da
votação;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
X – submeter a votos as questões sujeitas à Comissão e proclamar o resultado da
votação;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
X – submeter a votos as questões sujeita à Comissão e proclamar o resultado da votação;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
j) submetter a votos as questões sujeitas á Commissão e proclamar o resultado da
votação;
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1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
j) submetter a votos as questões sujeitas á Commissão e proclamar o resultado da
votação;

XI – conceder vista das proposições aos membros da Comissão, nos termos do art. 57, XVI;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XI – conceder vista das proposições aos membros da Comissão, nos termos do § 15 do
art. 50;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XI – conceder vista das proposições aos membros da Comissão, nos têrmos do § 15 do
art. 39;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XI – conceder vista das proposições aos membros da Comissão, nos têrmos do § 12 do
art. 39;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XI – conceder vista das proposições aos membros da Comissão, ou avocá-las;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
k) conceder vista dos pareceres ou documentos, aos membros da Commissão que a
solicitarem, nos termos do Regimento;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
k) conceder vista dos pareceres, ou documentos, aos membros da Commissão, que a
solicitarem, nos termos do Regimento;
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XII – assinar os pareceres, juntamente com o Relator;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XII – assinar, juntamente com o Relator e, se presente, o Relator-Substituto, os pareceres
e convidar os demais membros da Comissão que assim o desejarem fazer, nos termos do
Regimento;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XII – assinar juntamente com o Relator e Revisor, os pareceres e convidar os demais
membros da Comissão que o desejarem fazer, nos têrmos do Regimento;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XII – assinar os pareceres e convidar os demais membros da Comissão a fazê-lo;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XII – assinar os pareceres e convidar os demais, membros de Comissão a fazê-lo;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
l) assignar os pareceres e convidar os demais membros da Commissão a fazel-o;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
l) assignar os pareceres e convidar os demais membros da Commissão a fazel-o;

XIII – enviar à Mesa toda a matéria destinada à leitura em Plenário e à
publicidade;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XIII – enviar à Mesa toda a matéria destinada à leitura em sessão e à publicidade;
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1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XIII – enviar à Mesa tôda a matéria destinada à leitura em sessão e publicidade;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XIII – enviar à Mesa tôda a matéria destinada a leitura em sessão e a publicidade; (...)
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XIII – enviar à Mesa toda a matéria destinada à leitura em sessão e à publicidade na ata
dos trabalhos da Câmara;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
m) enviar á Mesa toda a materia destinada a leitura em sessão e á publicidade na acta
impressa dos trabalhos da Camara;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
m) enviar á Mesa toda a materia destinada a leitura em sessão e á publicidade na acta
impressa dos trabalhos da Camara;

XIV – determinar a publicação das atas das reuniões no Diário da Câmara dos Deputados;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XIV – determinar a publicação das atas da Comissão no Diário do Congresso Nacional;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XIV – determinar a publicação das atas da Comissão no Diário do Congresso Nacional;
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1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XIV – determinar a publicação das atas da Comissão no Diário do Congresso Nacional.
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XIV – promover a publicação das atas da Comissão no Diário do Congresso Nacional;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
n) promover a publicação das actas da Commissão no Diario do Poder Legislativo;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
n) promover a publicação das actas da Commissão no Diario do Congresso;

XV – representar a Comissão nas suas relações com a Mesa, as outras Comissões e os Líderes, ou externas à Casa;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XV – representar a Comissão nas suas relações com a Mesa, com as outras Comissões
e com os Líderes;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XV – representar a Comissão nas suas relações com a Mesa, as outras Comissões e os
Líderes;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XV – representar à Comissão nas suas relações com a Mesa e os Líderes;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XV – ser órgão comunicante da Comissão com a Mesa;
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1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
o) ser o orgão de communicação da Commissão com a Mesa;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
o) ser o orgam de communicação da Commissão com a Mesa;

XVI – solicitar ao Presidente da Câmara a declaração de vacância na Comissão, consoante o § 1º do art. 45, ou a designação de substituto para o
membro faltoso, nos termos do § 1º do art. 44;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XVI – solicitar ao Presidente da Câmara substituto para o membro da Comissão faltoso, ou para o preenchimento de vaga;
(...)
XIX – comunicar ao Presidente da Câmara a perda de lugar, nos termos do art. 81, § 2º;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XVI – solicitar ao Presidente da Câmara substitutos para os membros da Comissão
faltosos, ou o preenchimento de vaga;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XVI – solicitar ao Presidente da Câmara substitutos para os membros da Comissão,
ausentes, ou impedidos de comparecer;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XVI – solicitar ao Presidente da Câmara substitutos para os membros da Comissão,
ausentes, ou impedidos de comparecer;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
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p) solicitar ao Presidente da Camara substitutos para os membros da Commissão, ausentes ou impedidos de comparecer;
1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
p) solicitar ao Presidente da Camara substitutos para os membros da sua Commissão,
ausentes, ou impedidos de comparecer;

XVII – resolver, de acordo com o Regimento, as questões de ordem ou
reclamações suscitadas na Comissão;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XVII – resolver, de acordo com o Regimento, todas as questões de ordem suscitadas na
Comissão;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XVII – resolver, de acôrdo com o Regimento, tôdas as questões de ordem suscitadas na
Comissão;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XVII – resolver, de acôrdo com o Regimento, tôdas as questões de ordem suscitadas na
Comissão;
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XVII – resolver, de acôrdo com o Regimento, tôdas as questões de ordem suscitadas na
Comissão sôbre os trabalhos;
1934

Art. 79. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
q) resolver, de acôrdo com o Regimento, todas as questões de ordem suscitadas na
Commissão sobre os seus trabalhos.
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Art. 41

1928

Art. 132. Ao Presidente de Commissão compete:
(...)
q) resolver, de accôrdo com o Regimento, todas as questões de ordem suscitadas na
Commissão sobre os seus trabalhos.

XVIII – remeter à Mesa, no início de cada mês, sumário dos trabalhos
da Comissão e, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio para a
sinopse das atividades da Casa, relatório sobre o andamento e exame das
proposições distribuídas à Comissão;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XVIII – remeter à Mesa, no início de cada mês, cópia das informações a que se refere o
art. 82, § 1º, alínea c, e, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio para a sinopse
dos trabalhos do ano, relatório sobre as proposições que tiveram andamento na Comissão e sobre as que ficaram pendentes de parecer;
1955

Art. 53. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XVIII – remeter à Mesa, no início de cada mês, cópia das informações a que se refere o
art. 58, § 1º, nº III; e, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio para a sinopse dos
trabalhos do ano, relatório sobre as proposições que tiveram andamento na Comissão
e as que ficaram pendentes de parecer;
1949

Art. 55. Ao Presidente de Comissão compete:
(...)
XVIII – remeter à Mesa, no inicio de cada mês, cópia das informações a que se refere o
art. 60, § 1º, nº III; e, no fim de cada sessão legislativa, como subsídio para a sinopse dos
trabalhos do ano, relatório sôbre as proposições que tiveram andamento na Comissão
e as que ficaram pendentes de parecer.
1947

Art. 45. Ao Presidente da Comissão compete:
(...)
XVIII – no fim de cada sessão legislativa enviará à Mesa, como subsídio para a sinopse
dos trabalhos do ano, relatório das proposições que tiveram andamento na Comissão e
das que ficaram pendentes de parecer.
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XIX – delegar, quando entender conveniente, aos Vice-Presidentes a distribuição das proposições;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XX – delegar, se assim o entender, aos Vice-Presidentes a distribuição das proposições;

XX – requerer ao Presidente da Câmara, quando julgar necessário, a distribuição de matéria a outras Comissões, observado o disposto no art. 34, II;
1972

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos:
(...)
XXI – requerer, quando julgar necessário, ao Presidente da Câmara a distribuição da
matéria a outras Comissões, observados os limites do art. 73.

XXI – fazer publicar no Diário da Câmara dos Deputados e mandar afixar
em quadro próprio da Comissão a matéria distribuída, com o nome do
Relator, data, prazo regimental para relatar, e respectivas alterações;
XXII – determinar o registro taquigráfico dos debates quando julgá-lo
necessário;
1972

Art. 83. (...)
Parágrafo único. Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o registro
taquigráfico dos debates, o Presidente tomará as providências necessárias.
1955

Art. 59. (...)
§ 1º Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o registro taquigráfico
dos debates e enquanto as Comissões não dispuserem de serviço taquigráfico próprio,
o Presidente requererá ao da Câmara as providências necessárias.
1949

Art. 61. (...)
§ 1º Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o registro taquigráfico
dos debates, o Presidente requererá ao da Câmara as providências necessárias.
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1947

Art. 50. (...)
§ 3º Quando, pela importância da matéria em estudo, convier registro taquigráfico dos
debates, o Presidente requererá ao da Câmara as providências necessárias.
1934

Art. 82. (...)
§ 3º Quando, pela importância da materia em estudo, convier o registro tachygraphico
dos debates, o Presidente requererá ao da Camara as providencias necessárias.
1928

Art. 135. (...)
§ 3º Quando a importância da materia em estudos convier o registro tachygraphico dos
seus debates, o Presidente requererá ao da Camara as providencias necessárias.

XXIII – solicitar ao órgão de assessoramento institucional, de sua iniciativa ou a pedido do Relator, a prestação de assessoria ou consultoria
técnico-legislativa ou especializada, durante as reuniões da Comissão ou
para instruir as matérias sujeitas à apreciação desta.
Parágrafo único. O Presidente poderá funcionar como Relator ou Relator
substituto e terá voto nas deliberações da Comissão.
1972

Art. 77. (...)
Parágrafo único. O Presidente poderá funcionar como Relator ou Relator-Substituto, e
terá voto em todas as deliberações da Comissão; (...).
1955

Art. 53. (...)
§ 1º O Presidente poderá funcionar como Relator ou Revisor, e terá voto em todas as
deliberações da Comissão.
1949

Art. 55. (...)
§ 1º O Presidente poderá funcionar como Relator e terá voto em tôdas as deliberações
da Comissão.
1947

Art. 45. (...)
§ 1º O Presidente poderá funcionar como Relator e terá voto em tôdas as deliberações
da Comissão.
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Art. 42. Os Presidentes das Comissões Permanentes reunir-se-ão com o
Colégio de Líderes sempre que isso lhes pareça conveniente, ou por convocação do Presidente da Câmara, sob a presidência deste, para o exame e
assentamento de providências relativas à eficiência do trabalho legislativo.
Parágrafo único. Na reunião seguinte à prevista neste artigo, cada Presidente comunicará ao Plenário da respectiva Comissão o que dela tiver
resultado.
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente (...):
(...)
c) quanto às Comissões:
(...)
4) presidir as reuniões dos Líderes e Presidentes de Comissões;
Art. 78. Os Presidentes das Comissões Permanentes reunir-se-ão, sempre que isso pareça conveniente, com os Líderes da Maioria e da Minoria, ou, mediante convocação
do Presidente da Câmara, sob a presidência deste, e com a presença dos Líderes de
Partido, para o exame e assentamento de providências relativas à eficiência do trabalho
legislativo.
Parágrafo único. Na reunião seguinte àquela prevista neste artigo, o Presidente comunicará ao Plenário o que tiver resultado da mesma.
1962

Art. 5º Os Presidentes das Comissões Permanentes se reunirão, sempre que isso pareça
conveniente, com Líderes da Maioria, da Minoria, ou dos Blocos Parlamentares, ou
mediante convocação do Presidente da Câmara, sob a presidência dêste, e com a presença dos Líderes de Partido, para o exame e assentamento de providências relativas à
eficiência do trabalho legislativo, sendo informado o Govêrno, do dia e hora da reunião
que poderá ser assistida pelo Presidente do Conselho ou o Ministro que o represente.
Parágrafo único. Na sessão seguinte à reunião prevista neste artigo, o Presidente comunicará ao Plenário o que tiver resultado da mesma.
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente (...):
(...)
III – quanto às Comissões:
(...)
d) presidir as reuniões dos Presidente das Comissões Permanentes, destinadas a deliberar sôbre sessão secreta;
e) presidir as reuniões dos Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais;
Art. 54. Os Presidentes das Comissões Permanentes se reunirão sempre que isso pareça conveniente aos Líderes da Maioria, da Minoria, ou dos Blocos Parlamentares, ou
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mediante convocação do Presidente da Câmara, sob a presidência dêste, e com a presença
dos Líderes de Partido para o exame e assentamento de providências relativas à eficiência
do trabalho legislativo.
1949

Art. 56. Os Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais se reunirão mensalmente, com a presença dos Lideres e sob a direção do Presidente da Câmara, para examinar e assentar providências sôbre o rápido andamento das proposições de maior
interêsse.
1947

Art. 46. Os Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais se reunirão, mensalmente, sob a presidência do Presidente da Câmara, para examinar e assentar providências sôbre o rápido andamento das proposições de maior interêsse.

Seção V
Dos Impedimentos e Ausências
Art. 43. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando
se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator.
1972

Art. 79. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou
votar matéria da qual seja Autor ou Relator.
1955

Art. 55. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou
votar matéria da qual seja Autor ou Relator.
1949

Art. 57. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou
votar materia da qual seja Autor ou Relator.

Parágrafo único. Não poderá o Autor de proposição ser dela Relator, ainda
que substituto ou parcial.
1972

Art. 79. (...)
Parágrafo único. Não poderá o Autor de qualquer proposição apresentada ser dela
Relator.
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1955

Art. 55. (...)
Parágrafo único. Não poderá o Autor de qualquer proposição apresentada em Plenário
ser dela Relator.
1949

Art. 52. Nenhum Deputado poderá ser Relator de projeto cujo Autor pertença à representação de seu Estado, ou que envolva interêsses exclusivos dêste.
Parágrafo único. Essa proibição se estende, tanto aos Deputados do Distrito Federal, em
relação a êste, como aos dos Territórios, de referência a cada um dêles.

Art. 44. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às
reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata
a escusa.
1972

Art. 80. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às suas reuniões
deverá comunicá-lo ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa.
1955

Art. 56. Sempre que um membros de Comissão não puder comparecer às suas reuniões, deverá comunicá-lo ao seu Presidente, que fará publicar em ata a excusa.
1949

Art. 58. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer a suas reuniões,
deverá comunicá-lo ao seu Presidente, que fará publicar em ata a excusa.
1947

Art. 48. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às suas reuniões, comunica-lo-á ao seu Presidente, diretamente, ou por intermédio do Líder do seu
Partido.
1934

Art. 84. Sempre que um membro de Commissão não puder comparecer ás suas reuniões, deverá disso dar conhecimento ao seu Presidente.
1928

Art. 137. Sempre que o membro de uma Commissão não puder comparecer, por qualquer motivo, ás suas reuniões, deverá disso dar conhecimento ao seu Presidente.

§ 1º Se, por falta de comparecimento de membro efetivo, ou de suplente
preferencial, estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer Comissão,
o Presidente da Câmara, a requerimento do Presidente da Comissão ou
de qualquer Deputado, designará substituto para o membro faltoso, por
indicação do Líder da respectiva bancada.
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§ 2º Cessará a substituição logo que o titular, ou o suplente preferencial,
voltar ao exercício.
§ 3º Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao Líder, mediante
solicitação do Presidente da Comissão, indicar outro membro da sua bancada para substituir, em reunião, o membro ausente.
1972

Art. 80. (...)
§ 1º Sempre que, por falta de comparecimento de membro efetivo, ou de suplente preferencial, estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer Comissão, o Presidente da
Câmara, por intermédio do Líder do faltoso, ou a requerimento do Presidente da Comissão ou de qualquer Deputado, designará substituto interino ao referido membro.
§ 2º Cessará a substituição logo que o titular efetivo, ou o suplente preferencial, volte ao
exercício.
1955

Art. 56. (...)
§ 1º O Presidente da Câmara, sempre que, por falta de comparecimento dos membros efetivos, ou dos substitutos permanentes, estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer Comissão, designará, para sanar o inconveniente, substitutos interinos para os faltosos, mediante indicação do respectivo Líder, por solicitação dêste, de ofício, a requerimento verbal
do Presidente da Comissão, ou em conseqüência de comunicação de qualquer Deputado.
§ 2º Cessará a substituição logo que o titular efetivo, ou o substituto permanente, volte
ao exercício.
1949

Art. 58. (...)
§ 1º O Presidente da Câmara, tôda vez que fôr o caso, designará substituto interino de
membro de Comissão, sempre mediante indicação do respectivo Líder, por solicitação
dêste, de ofício, a requerimento verbal do Presidente da Comissão, ou em conseqüência
de comunicação de qualquer Deputado.
§ 2º Cessará a substituição logo que termine o impedimento.
1947

Art. 48. (...)
§ 1º O Presidente da Câmara, de oficio, a requerimento do Presidente da Comissão respectiva, em conseqüência da comunicação de qualquer Deputado, ou por indicação do
Líder do Partido a que pertencer o impedido, ou o ausente, designar-lhe-á o substituto
interino, se não houver suplente de representante singular do Partido.
§ 2º Cessado o impedimento do membro da Comissão, finda-se a substituição
respectiva.
§ 3º Cessa a permanência do substituto na Comissão com o comparecimento do substituído às sessões da Câmara.
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1934

Art. 84. (...)
§ 1º O Presidente da Camara, ex officio, a requerimento do Presidente da Commissão
respectiva, ou em consequencia á communicação de qualquer Deputado, designará
substituto interino para o membro ausente, ou impedido de tomar parte nos trabalhos
da Commissão.
§ 2º Logo que cessar o impedimento, previsto neste artigo, terminará a substituição
respectiva.
§ 3º Cessará a permanência do substituto na Commissão desde que o substituído compareça ás sessões da Camara.
1928

Art. 137. (...)
§ 1º O Presidente da Camara, ex officio, a requerimento do Presidente da Commissão
respectiva, ou em consequencia á communicação de qualquer Deputado, designará
substituto interino para o membro ausente, ou impedido, por qualquer motivo, de tomar parte nos trabalhos da Commissão.
§ 2º Logo que cessar o impedimento, previsto neste artigo, terminará a substituição
respectiva.
§ 3º Será vedada a permanência do substituto na Commissão desde que o substituído
compareça ás sessões da Camara.
1904

Art. 69. Si faltar algum membro dos eleitos ou nomeados para qualquer Commissão,
ou tiver algum impedimento, o Presidente nomeará outro que o substitua.
1891

Art. 50. Si faltar algum membro dos eleitos ou nomeados para qualquer Commissão,
ou tiver logo impedimento o Presidente nomeará outro que o substitua.
1870

Art. 50. Se faltar algum membro dos eleitos ou nomeados para qualquer Commissão,
ou tiver logo impedimento, o Presidente nomeará outro que o substitua.
1831

Art. 52. Se faltar algum membro dos nomeados para qualquer Commissão, ou tiver
longo impedimento, o Presidente nomeará outro, que o substitua.
1826

54. Se faltar algum membro dos nomeados para qualquer Commissão, ou tiver longo
impedimento o Presidente nomeará outro, que o substitua.
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Seção VI
Das Vagas
Art. 45. A vaga em Comissão verificar-se-á em virtude de término do
mandato, renúncia, falecimento ou perda do lugar.
1972

Art. 81. As vagas nas Comissões verificar-se-ão:
I – com a renúncia;
II – com a opção;
III – com a perda do lugar.
1955

Art. 57. As vagas nas Comissões verificar-se-ão:
I – com a renúncia;
II – com a opção;
III – com a perda do lugar.
1949

Art. 59. As vagas nas Comissões verificar-se-ão:
I – com a renúncia;
II – com a opção;
III – com a perda do lugar.
1947

Art. 49. As vagas nas Comissões verificar-se-ão:
I – com a cessação do mandato legislativo;
II – com a renúncia;
III – com a opção;
IV – com a perda do lugar.
§ 1º A renúncia de qualquer membro de Commissão será acto acabado e definitivo.
1934

Art. 85. As vagas nas Commissões verificar-se-ão:
a) com a extincção ou perda do mandato legislativo;
b) com a renuncia;
c) com a opção;
d) com a perda do logar.
Art. 86. A renuncia de qualquer membro de Commissão será acto acabado e definitivo.
1928

Art. 138. As vagas nas Commissões verificar-se-ão:
a) com a extincção do mandato legislativo;
b) com a renuncia;
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c) com a opção;
d) com a perda do logar.
Art. 139. A renuncia do membro de qualquer Commissão será acto acabado e definitivo.

§ 1º Além do que estabelecem os arts. 57, XX, c, e 232, perderá automaticamente o lugar na Comissão o Deputado que não comparecer a cinco
reuniões ordinárias consecutivas, ou a um quarto das reuniões, intercaladamente, durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior, justificado por escrito à Comissão. A perda do lugar será declarada pelo Presidente da Câmara em virtude de comunicação do Presidente da Comissão.
1972

Art. 81. (...)
§ 2º Perderá automaticamente o lugar na Comissão o Deputado que não comparecer
a cinco reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior, comunicado
previamente, por escrito, à Comissão e por esta considerado como tal. A perda do lugar
será declarada pelo Presidente da Câmara, de ofício, em virtude de comunicação do
Presidente da Comissão, ou por provocação de qualquer Deputado.
1955

Art. 57. (...)
§ 2º Perderá automàticamente o lugar na Comissão o Deputado que não comparecer
a cinco reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de fôrça maior, comunicado
prèviamente, por escrito, à Comissão e por esta considerado como tal. A perda do lugar
será declarada pelo Presidente da Câmara, de ofício, em virtude de comunicação do
Presidente da Comissão, ou por provocação de qualquer Deputado.
1949

Art. 59. (...)
§ 2º Perderá automaticamente o lugar na Comissão o Deputado que, presente à sessões
da Câmara, não comparecer a três reuniões ordinárias consecutivas, ou à metade das
reuniões efetuadas em cada mês, salvo motivo de fôrça maior, comunicado por escrito
à Comissão e por esta considerado como tal. A perda do lugar será declarada pelo Presidente da Câmara, de ofício, em virtude de comunicação do Presidente da Comissão,
ou por provocação de qualquer Deputado.
1947

Art. 49. (...)
§ 3º O Deputado designado para Comissão Permanente, ou Especial, e que, presente à
sessão da Câmara, não comparecer a três reuniões ordinárias consecutivas das referidas Comissões, perderá o lugar; ser-lhe-á, desde logo, nomeado substituto pelo Presidente da Câmara, de oficio, ou a requerimento de qualquer Deputado.
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1934

Art. 88. Ao Deputado que deixar de comparecer ás reuniões da Commissão para que
haja sido eleito ou designado, durante trinta sessões consecutivas da Camara, sem causa justificada e opportunamente communicada, o Presidente da Camara, ex officio ou a
requerimento de qualquer Deputado, dará substituto definitivo.
1928

Art. 141. Ao Deputado que deixar de comparecer ás reuniões da Commissão para a
qual haja sido eleito, ou designado, durante trinta sessões consecutivas da Camara, sem
causa justificada e opportunamente communicada, o Presidente da Camara, ex officio
ou a requerimento de qualquer Deputado, dará substituto definitivo.

§ 2º O Deputado que perder o lugar numa Comissão a ele não poderá retornar na mesma sessão legislativa.
1972

Art. 81. (...)
§ 4º O Deputado que perder o lugar numa Comissão a ela não poderá retomar na mesma sessão legislativa.
1955

Art. 57. (...)
§ 4º O Deputado que perder lugar numa Comissão, a ela não poderá retornar na mesma
sessão legislativa.
1949

Art. 59. (...)
§ 4º O Deputado que perder, lugar numa Comissão, a ela não poderá retornar na mesma sessão legislativa.

§ 3º A vaga em Comissão será preenchida por designação do Presidente
da Câmara, no interregno de três sessões, de acordo com a indicação feita
pelo Líder do Partido ou de Bloco Parlamentar a que pertencer o lugar,
ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo.
1972

Art. 81. (...)
§ 3º A vaga em Comissão será preenchida por designação do Presidente da Câmara, no
interregno de três sessões, de acordo com a indicação do Líder do Partido a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo.
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1955

Art. 57. (...)
§ 3º A vaga em Comissão será preenchida por designação do Presidente da Câmara,
dentro em três sessões, de acôrdo com a indicação do Líder do Partido a que pertencer
o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo.
1949

Art. 59. (...)
§ 3º A vaga em Comissão será preenchida por designação do Presidente da Câmara,
dentro em três sessões, de acôrdo com a indicação do Partido ou grupo de Partidos,
a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação, se não fôr feita
naquele prazo.
1947

Art. 49. (...)
§ 4º O Presidente da Câmara preencherá, por nomeação, dentro de três sessões, de
acôrdo com a indicação do Líder do Partido a que couber, qualquer vaga em Comissão.
[Ver também art. 8º, § 2º.]
1934

Art. 89. O Presidente da Camara preencherá, por nomeação, as vagas verificadas nas
Commissões, dentro de 24 horas.
1928

Art. 142. O Presidente da Camara preencherá, por nomeação, as vagas verificadas nas
Commissões, dentro de 24 horas.

Seção VII
Das Reuniões
Art. 46. As Comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas
prefixados, ordinariamente de terça a quinta-feira, a partir das nove horas, ressalvadas as convocações de Comissão Parlamentar de Inquérito
que se realizarem fora de Brasília.
1972

Art. 42. As Comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas prefixados.
Art. 70. As Comissões Parlamentares de Inquérito funcionarão na sede do Congresso
Nacional.
1955

Art. 34. As Comissões reunir-se-ão, ordinàriamente, no edifício da Câmara, uma ou
mais vezes por semana, em dias e horas prefixados.
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1949

Art. 33. As Comissões reunir-se-ão, ordinariamente, no edifício da Câmara, uma ou
mais vezes por semana, em dias e horas prefixados.
1947

Art. 29. As Comissões Permanentes reunir-se-ão, diariamente, no edifício da Câmara,
duas, ou mais vêzes, por semana, em dias prefixados.
1934

Art. 39. As Commissões Permanentes, ou Especiaes, reunir-se-ão, ordinariamente, no
edifício da Camara, todas as semanas, em dias prefixados.
(...)
§ 2º Quando a Camara dos Deputados estiver funccionando, as Commissões da Camara effectuarão suas reuniões nos dias marcados, preparando todos os papeis que
estejam dependendendo de seu estudo e enviando-os ao 1º Secretario para a publicação
no Diario do Poder Legislativo.
1928

Art. 86. As Commissões Permanentes, ou Especiaes, reunir-se-ão ordinariamente, todas as semanas, em dias prefixados.
(...)
§ 2º Quando o Congresso Nacional estiver funccionando, as Commissões da Camara
effectuarão suas reuniões nos dias marcados, preparando todos os papeis que estejam
dependendendo de seu estudo e enviando-os ao 1º Secretario para a sua publicação no
Diario do Congresso.

§ 1º Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu
horário poderá coincidir com o da Ordem do Dia da sessão ordinária ou
extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional.
1972

Art. 42. (...)
§ 1º Em caso algum, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá
coincidir com o da Ordem do Dia das sessões ordinárias da Câmara.
1962

Art. 36. (...)
§ 2º Os Presidentes das Comissões que estiverem em funcionamento, ao ser anunciada
uma verificação de votação poderá procedê-la no recinto dos trabalhos da Comissão,
remetendo a lista da chamada para que seja computada pela Mesa.
1955

Art. 34. (...)
§ 5º As Comissões não se reunirão, no momento das votações em Plenário.
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Art. 138. Iniciadas as votações em Plenário serão convidadas as Comissões em reunião
a suspenderem os seus trabalhos.
1949

Art. 35. (...)
Parágrafo único. As Comissões, tanto quanto possível, não se deverão reunir no momento das votações em Plenário. Quando reunidas, os votos de seus membros, em
caso de verificação ou votação nominal, serão tomados pela Mesa através de aparelhos
apropriados.
Art. 136. (...)
§ 4º (...) A Mesa dará conhecimento prévio às Comissões que estiverem reunidas da
matéria cuja votação nominal vai realizar-se.
1947

Art. 31. (...)
Parágrafo único. As Comissões não se deverão reunir no momento das votações em
Plenário e, quando anteriormente reunidas, suspenderão os trabalhos, enquanto durar
aquêle ato, para dele participarem os seus membros.
1934

Art. 41. (...)
Paragrapho único. As Commissões não se deverão reunir no momento das votações em
Plenário, e, quando anteriormente reunidas, deverão suspender os trabalhos emquanto
durar aquelle acto, para delle participarem os seus membros.
1928

Art. 88. (...)
Paragrapho unico. As Commissões não se deverão reunir ao momento das votações
em Plenario, e, quando anteriormente reunidas, deverão suspender os seus trabalhos
emquanto durar aquelle acto, para delle participarem os seus membros.

§ 2º As reuniões das Comissões Temporárias não deverão ser concomitantes com as reuniões ordinárias das Comissões Permanentes.
§ 3º O Diário da Câmara dos Deputados publicará, em todos os seus números, a relação das Comissões Permanentes, Especiais e de Inquérito, com
a designação dos locais, dias e horários em que se realizarem as reuniões.
1972

Art. 42. (...)
§ 2º O Diário do Congresso Nacional publicará, em todos os seus números, a relação das
Comissões Permanentes, Especiais e de Inquérito, com a designação das salas, dias e
horas em que realizam reuniões.
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1955

Art. 34. (...)
§ 1º O Diário do Congresso Nacional publicará, em todos os seus números, a relação das
Comissões Permanentes, Especiais e de Inquérito, com a designação das salas, dias e
horas em que realizam reuniões.
1949

Art. 33. (...)
Parágrafo único. O Diário do Congresso Nacional publicará, em todos os seus números,
a relação das Comissões, com a designação das salas, dias e hora.
1947

Art. 46. (...)
Parágrafo único. O Diário do Congresso Nacional publicará, quotidianamente, a relação
das Comissões com a designação do local e hora em que realizam reuniões.
1934

Art. 39. (...)
§ 1º O Diario do Poder Legislativo publicará, quotidianamente, a relação das Commissões, com a designação de local e hora em que se realizam suas reuniões.
1928

Art. 86. (...)
§ 1º O Diario do Congresso publicará, quotidianamente, a relação das Commissões,
com a designação do local e da hora em que se realizarão as suas reuniões.

§ 4º As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pela respectiva Presidência, de ofício ou por requerimento de um terço de seus membros.
1972

Art. 42. (...)
§ 3º As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pelos respectivos
Presidentes, de ofício, ou a requerimento de um terço de seus membros.
1955

Art. 34. (...)
§ 2º As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pelos respectivos
Presidentes de ofício, ou a requerimento de um têrço de seus membros.
1949

Art. 34. As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pelos respectivos Presidentes, de ofício, ou a requerimento de seus membros.
1947

Art. 30. As reuniões extraordinárias das Comissões se verificarão por convocação dos
respectivos Presidentes, de ofício, ou a requerimento de seus membros.
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1934

Art. 40. As reuniões extraordinárias das Commissões terão logar por convocação dos
respectivos Presidentes, ex officio, ou a requerimento de qualquer dos seus membros.
1928

Art. 87. As reuniões extraordinárias das Commissões terão logar por convocação dos
respectivos Presidentes, ex officio, ou a requerimento de qualquer de seus membros.

§ 5º As reuniões extraordinárias serão anunciadas com a devida antecedência, designando-se, no aviso de sua convocação, dia, hora, local e objeto da reunião. Além da publicação no Diário da Câmara dos Deputados,
a convocação será comunicada aos membros da Comissão por telegrama
ou aviso protocolizado.
1972

Art. 42. (...)
§ 4º As reuniões extraordinárias serão anunciadas com a devida antecedência,
fazendo-se, no aviso de sua convocação, a designação do dia, hora, local e objeto da
reunião. Além da publicação da convocação, sempre que possível, no Diário do Congresso Nacional, será a mesma comunicada aos membros da Comissão, por telegrama
ou aviso protocolizado. Não se aplicam as normas deste parágrafo quando a convocação for feita em reunião da Comissão.
1955

Art. 34. (...)
§ 3º As reuniões extraordinárias serão sempre anunciadas no Diário do Congresso
Nacional, com vinte e quatro horas de antecedência, designação do local, hora e objeto,
salvo as convocadas em reunião, que independem de anúncio, mas serão comunicadas,
por telegrama ou aviso protocolado, aos membros então ausentes.
1949

Art. 34. (...)
Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão sempre anunciadas no Diário do
Congresso Nacional, com vinte e quatro horas de antecedência, designação do local,
hora e objeto, salvo as convocadas em reunião que independem de anúncio, mas serão
comunicadas, por telegrama ou aviso protocolado, aos membros então ausentes.
1947

Art. 30. (...)
Parágrafo único. Qualquer convocação de Comissão será anunciada pelo Diário do
Congresso Nacional, com vinte e quatro horas de antecedência, designação do local,
hora e objeto.
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1934

Art. 40. (...)
Paragrapho unico. Qualquer convocação de Commissões será anunciada pelo Diario
do Poder Legislativo, com vinte e quatro horas de antecedência, designação de seu local,
hora e objecto.
1928

Art. 87. (...)
Paragrapho unico. Qualquer convocação de Commissão será annunciada pelo Diario
do Congresso, com vinte e quatro horas de antecedência e designação do seu local, hora
e objecto.
1904

Art. 73. (...)
A reunião da Commissão será annunciada com antecedência, pelo menos, de 24 horas,
indicando-se a hora em que se deverá reunir, o logar da reunião e a matéria ou matérias
de que se terá de occupar.
1891

Art. 54. (...) A reunião da Commissão será annunciada com antecedência, pelo menos
de 24 horas, indicando-se a hora em que se deverá reunir, o logar da reunião e a matéria
ou matérias de que terá de occupar-se.

§ 6º As reuniões durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva, a juízo da Presidência.
1972

Art. 42. (...)
§ 5º As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, a juízo do Presidente, que as poderá interromper, quando julgar
conveniente.
1955

Art. 34. (...)
§ 4º As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, a juízo do Presidente, que as poderá interromper, quando julgar
conveniente.
1949

Art. 35. As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, a juízo do Presidente, que as poderá interromper, quando julgar
conveniente.
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1947

Art. 31. As reuniões ordinárias, ou extraordinárias, das Comissões durarão o tempo necessário, aos seus fins, a juízo do Presidente, que as poderá interromper, quando julgar
conveniente.
1934

Art. 41. As reuniões ordinárias, ou extraordinárias, das Commissões durarão o tempo
necessário aos seus fins, a juízo do Presidente, que as poderá interromper quando julgar conveniente.
1928

Art. 88. As reuniões ordinarias, ou extraordinarias, nas Commissões durarão o tempo
necessario aos seus fins, a juizo do seu Presidente, que as poderá interromper quando
julgar conveniente.

§ 7º As reuniões das Comissões Permanentes das terças e quartas-feiras
destinar-se-ão exclusivamente a discussão e votação de proposições, salvo
se não houver nenhuma matéria pendente de sua deliberação.
Art. 47. O Presidente da Comissão Permanente organizará a Ordem do
Dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com os critérios fixados no Capítulo IX do Título V.
Parágrafo único. Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciará a Ordem do Dia da reunião seguinte, dando-se ciência da pauta respectiva às
Lideranças e distribuindo-se os avulsos com antecedência de pelo menos
vinte e quatro horas.
1972

Art. 42. (...)
§ 6º O Presidente de Comissão Permanente organizará a Ordem do Dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com os critérios fixados no § 1º do art. 103,
e finda a hora dos trabalhos, anunciará a Ordem do Dia da reunião seguinte.

Art. 48. As reuniões das Comissões serão públicas, salvo deliberação em
contrário.
1972

Art. 43. As reuniões das Comissões serão públicas, reservadas ou secretas.
§ 1º Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas.
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1955

Art. 35. As reuniões das Comissões serão públicas, reservadas e secretas.
§ 1º Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas.
1949

Art. 36. As reuniões das Comissões serão públicas, reservadas e secretas.
§ 1º Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas.
1947

Art. 32. Salvo deliberação em contrário, as reuniões das Comissões serão públicas.
1934

Art. 42. As reuniões das Commissões poderão ser publicas, quando assim estas
deliberarem.
Art. 73. Não serão admittidos ás reuniões das Commissões senão os membros da Camara e os funccionarios desta em serviço effectivo daquellas.
1928

Art. 89. As reuniões das Commissões poderão ser publicas, quando assim estas
deliberem.
Art. 126. Não serão admittidos ás sessões das Commissões senão os membros da Camara e os funccionarios desta em serviço effectivo naquellas.

§ 1º Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com a presença apenas dos funcionários em
serviço na Comissão e técnicos ou autoridades que esta convidar.
1972

Art. 43. (...)
§ 2º Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja matéria que deva
ser debatida com a presença, apenas, dos jornalistas credenciados, funcionários a serviço da Comissão e técnicos ou autoridades devidamente convidados.
1955

Art. 35. (...)
§ 2º Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja matéria que deva
ser debatida apenas com a presença dos jornalistas, funcionários a serviço da Comissão
e técnicos ou autoridades devidamente solicitados.
1949

Art. 36. (...)
§ 2º Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja matéria que deva
ser debatida apenas com a presença dos jornalistas, funcionários a serviço da Comissão
e técnicos devidamente solicitados.
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§ 2º Serão secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de deliberar
sobre:
I – declaração de guerra, ou acordo sobre a paz;
II – passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele;
III – (revogado).78
1972

Art. 43. (...)
§ 3º Serão sempre secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de deliberar sobre:
a) declaração de guerra, ou acordo sobre a paz;
b) concessão, ou negação, de passagem de forças estrangeiras pelo território nacional
para operações militares;
c) perda de mandato.
1955

Art. 35. (...)
§ 3º Serão sempre secretas as reuniões, quando as Comissões tiverem de deliberar sôbre:
I – declaração de guerra, ou acôrdo sôbre a paz;
II – tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras;
III – concessão, ou negação, de passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, para operações militares;
IV – perda de mandato.
1949

Art. 36. (...)
§ 3º Serão sempre secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de deliberar sôbre:
I – declaração de guerra, ou acôrdo sôbre a paz;
II – tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras;
III – concessão, ou negação de passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional,
para operações militares.
1947

Art. 32. (...)
§ 1º Serão sempre secretas as reuniões das Comissões para deliberar sôbre:
I – declaração de guerra, ou acôrdo sôbre a paz;
II – tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras;
III – concessão, ou negação de passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional
para operações militares.
1934

Art. 42. (...)
78
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Art. 48

§ 1º Serão sempre secretas as reuniões das Commissões para deliberar sobre:
a) declaração de guerra ou accôrdo sobre a paz;
b) tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras;
c) concessão, ou negação de passagem de forças estrangeiras pelo territorio nacional
para operações militares.
1928

Art. 89. (...)
§ 1º Serão sempre secretas as reuniões das Commissões para deliberar sobre:
a) declaração de guerra, ou accôrdo sobre a paz;
b) tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras;
c) concessão, ou negação de passagem de forças estrangeiras pelo territorio nacional
para operações militares.
1904

Art. 76. Serão secretas as sessões das Commissões sempre que seus trabalhos versarem sobre projectos de lei ou resolução attinentes a declaração de guerra ou accordo sobre a paz, à
resolução sobre tratados ou convenções sobre as nações estrangeiras e à concessão ou a negação de passagem de forças estrangeiras pelo território nacional para operações militares.79

§ 3º Nas reuniões secretas, servirá como Secretário da Comissão, por designação do Presidente, um de seus membros, que também elaborará a ata.
1972

Art. 43. (...)
§ 4º Nas reuniões secretas, servirá como Secretário da Comissão, por designação do
Presidente, um de seus membros.
Art. 82. (...)
§ 4º As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado
pelo Presidente para servir de Secretário.
1955

Art. 35. (...)
§ 4º Nas reuniões secretas, servirá como Secretário da Comissão, por designação do
Presidente, um de seus membros.
Art. 59. (...)
§ 4º As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado
pelo Presidente para servir de Secretário.
1949

Art. 36. (...)
§ 4º Nas reuniões secretas servirá como Secretário da Comissão, por designação do
Presidente, um de seus membros.
79

O conteúdo desse artigo aparece pela primeira vez no art. 55 do Regimento de 13 de julho de 1899.
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Art. 61. (...)
§ 4º As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado
pelo Presidente para servir de Secretário.
1947

Art. 32. (...)
§ 2º Nas reuniões secretas, servirá como Secretário da Comissão, por designação do
Presidente, um de seus membros.
Art. 50. (...)
§ 8º As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado
pelo Presidente para servir de Secretário.
1934

Art. 42. (...)
§ 2º Nas reuniões secretas servirá como Secretario da Commissão, por designação do
Presidente, um de seus membros.
Art. 83. As actas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Commissão,
designado pelo Presidente para servir de Secretario.
1928

Art. 89. (...)
§ 2º Nas reuniões secretas servirá como Secretario da Commissão, por designação do
Presidente, um dos seus membros.
Art. 136. As actas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Commissão,
designado pelo seu Presidente para servir de Secretario.

§ 4º Só os Deputados e Senadores poderão assistir às reuniões secretas; os
Ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a
depor participarão dessas reuniões apenas o tempo necessário.
1972

Art. 43. (...)
§ 5º Só os Deputados, os Senadores e Ministros de Estado, estes quando convocados,
poderão assistir às reuniões secretas; as testemunhas chamadas a depor participarão
dessas reuniões apenas durante o seu depoimento.
1962

Art. 22. Só os Deputados, Senadores, Ministros, Subsecretários de Estado e testemunhas
chamadas a depor poderão assistir às reuniões secretas do Plenário e das Comissões.
1955

Art. 35. (...)
§ 5º Só os Deputados ou os Senadores e Ministros de Estado, êstes quando convidados,
e testemunhas chamadas a depor, poderão assistir às reuniões secretas.
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Art. 48

1949

Art. 36. (...)
§ 5º Só os Deputados, ou os Senadores e Ministro de Estado, quando convidados, poderão assistir às reuniões secretas.
1947

Art. 32. (...)
§ 3º Só os Deputados, ou os Senadores e Ministros de Estado, quando convidados, poderão assistir ás reuniões secretas.
1934

Art. 42. (...)
§ 3º Só os Deputados e os Ministros de Estado, quando convidados, poderão assistir ás
reuniões secretas.
1928

Art. 89. (...)
§ 3º Os Deputados poderão assistir ás reuniões secretas.

§ 5º Deliberar-se-á, preliminarmente, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de os pareceres nelas assentados serem discutidos e votados em
reunião pública ou secreta, e se por escrutínio secreto.
1972

Art. 43. (...)
§ 6º Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de os pareceres
nelas assentados serem discutidos e votados em reunião pública, ou secreta.
1955

Art. 35. (...)
§ 6º Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sôbre a conveniência de os pareceres,
nelas assentados, serem discutidos e votados em sessão pública, ou secreta.
1949

Art. 36. (...)
§ 6º Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sôbre a conveniência de os pareceres,
nelas assentados, serem discutidos e votados em sessão pública, ou secreta.
1947

Art. 36. (...)
§ 1º Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de serem os
pareceres nelas assentados discutidos e votados em sessão pública, ou secreta.
1934

Art. 67. (...)
§ 1º Deliberar-se-á sempre, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de serem os
pareceres nellas assentados, discutidos e votados em sessão publica, ou secreta.
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1928

Art. 120. (...)
§ 1º Deliberar-se-á sempre, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de serem os
pareceres nellas assentados, discutidos e votados em sessão publica, ou secreta.
1904

Art. 76. (...)
Paragrapho unico. Nos pareceres resultantes desses trabalhos se considerará sempre
a conveniencia ou inconveniencia de ser o assumpto discutido em sessão publica da
Camara (...).80

§ 6º A ata da reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que
foram discutidos e votados, bem como dos votos apresentados em separado, depois de fechados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelo Presidente, pelo Secretário e demais membros presentes, será
enviada ao arquivo da Câmara com indicação do prazo pelo qual ficará
indisponível para consulta.
1972

Art. 43. (...)
§ 7º Os pareceres, votos em separado e emendas, que forem discutidos e votados em
reunião secreta, depois de fechados em invólucro lacrado e rubricado pelo Presidente,
pelo Secretário e membros dos diversos Partidos, com a data da reunião, serão enviados
ao arquivo.
Art. 82. (...)
§ 5º A ata da reunião secreta, aprovada ao fim da mesma, será datada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário e, depois de fechada em invólucro lacrado, receberá a rubrica do
Presidente, do Secretário e membros dos diversos Partidos, sendo datado e recolhido ao
arquivo da Câmara.
1955

Art. 35. (...)
§ 7º Os pareceres, votos em separado e emendas, que forem discutidos e votados em
sessão secreta, serão entregues, em sigilo, à Mesa, diretamente, pelo Presidente da
Comissão.
Art. 59. (...)
§ 5º A ata de reunião secreta, aprovada ao fim da mesma, será datada, assinada, lacrada
e rubricada pelo Presidente e pelo Secretário, e assim recolhida ao arquivo da Câmara.
§ 4º As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado
pelo Presidente para servir de Secretário.
80
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1949

Art. 36. (...)
§ 7º Os pareceres, votos em separado e emendas, que devam ser discutidos e votados
em sessão secreta, serão entregues, em sigilo, à Mesa, diretamente, pelo Presidente da
Comissão.
Art. 61. (...)
§ 5º A ata de reunião secreta, aprovada ao fim da mesma, será datada, assinada, lacrada
e rubricada pelo Presidente e pelo Secretário, e assim recolhida ao arquivo da Câmara.
§ 4º As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado
pelo Presidente para servir de Secretário.
1947

Art. 36. (...)
§ 2º Os pareceres, votos em separado e emendas, que devam ser discutidos e votados
em sessão secreta, serão entregues, em sigilo, à Mesa, diretamente, pelo Presidente da
Comissão.
§ 3º Os Presidentes das Comissões poderão determinar a transcrição em ata, para estudo, assim dos pareceres dos Relatores, ou voto de qualquer membro da Comissão, como
dos documentos que interessem aos assuntos em exame.
Art. 50. (...)
§ 9º A ata de reunião secreta, aprovada ao fim da reunião, será datada, assinada, lacrada
e rubricada pelo Presidente e pelo Secretário, e assim recolhida ao arquivo da Câmara.
1934

Art. 67. (...)
§ 2º Os pareceres, votos em separado, e emendas, que devam ser discutidos e votados
em sessão secreta, serão entregues, em sigilo, à Mesa, directamente, pelo Presidente da
Comissão.
§ 3º Os Presidentes das Commissões poderão determinar a impressão em avulsos, para
estudos, dos votos dos Relatores, ou de qualquer membro da Commissão, bem como a
de documentos que interessem aos assumptos em exame.
Art. 83. (...)
Paragrapho unico. As actas das reuniões secretas, uma vez approvadas ao fim da reunião, serão assignadas, lacradas, datadas e rubricadas pelo Presidente e pelo Secretario
e assim recolhidas ao archivo da Camara.
1928

Art. 120. (...)
§ 2º Os pareceres, votos em separado e emendas, que devam ser discutidos e votados
em sessão secreta, serão entregues, em sigillo, à Mesa, directamente, pelo Presidente
da Comissão.
§ 3º Os Presidentes das Commissões poderão determinar a impressão em avulsos, para
estudos, dos votos dos Relatores, ou de qualquer membro da Commissão, bem como a
de documentos que interessem aos assumptos em exame.
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Art. 136. (...)
Paragrapho unico. As actas das reuniões secretas, uma vez approvadas, ao fim da reunião, serão assignadas, lacradas, datadas e rubricadas pelo Presidente e pleo Secretario
e assim recolhidas ao archivo da Camara.
1904

Art. 76. (...)
Paragrapho unico. (...) e taes pareceres, com as emendas e votos em separado, que com
elles se relacionem, serão em sigilo entregues pelo Presidente da Commissão ao Presidente da Camara para seguirem-se os termos dos artigos 119 e seguintes deste Regimento.

Seção VIII
Dos Trabalhos
Subseção I
Da Ordem dos Trabalhos
Art. 49. As Comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos Presidentes, com
um só Relator ou Relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos
pelo Presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas.
§ 1º Este procedimento será adotado nos casos de:
I – proposição distribuída à Comissão Especial a que se refere o inciso II
do art. 34;
II – proposição aprovada, com emendas, por mais de uma Comissão, a
fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por
iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
§ 2º Na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do
Relator-Geral e dos Relatores-Parciais correspondentes a cada Comissão,
cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos Relatores-Parciais consoante a
matéria a que se referirem.
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Art. 49

1972

Art. 72. As Comissões a que seja distribuída uma proposição poderão estudá-la, em
reunião conjunta, mediante assentimento da Presidência da Câmara, com um só Relator ou Relator-Substituto. Os trabalhos serão dirigidos pelo Presidente mais idoso.
1955

Art. 48. As Comissões a que sejam distribuídas uma proposição poderão estudá-la em
sessão conjunta, mediante assentimento da Presidência, com um só Relator ou Revisor.
Os trabalhos serão dirigidos pelo Presidente mais idoso.
1947

Art. 42. (...)
§ 4º Quando a Mesa enviar qualquer papel a uma Comissão, e esta pretender que outra
(...) com ela se reuna para deliberar a respeito, o Presidente da Comissão (...) entender-se-á com o Presidente da outra Comissão. Nesta última hipótese, ambos designarão,
de comum acôrdo, a data em que se realizará a sessão conjunta.
Art. 44. (...)
§ 2º A Presidência das Comissões reunidas caberá ao Presidente mais idoso, que será
substituído pelos outros Presidentes, na ordem decrescente da idade.
§ 3º Na hipótese de ausência de todos os Presidentes das Comissões reunidas, caberá
a Presidência aos Vice-Presidentes, na ordem decrescente das respectivas idades, e, na
falta dêstes, ao mais idoso dos membros presentes.
§ 4º Quando tomar parte na reunião a Mesa, a Presidência caberá ao seu Presidente.
1934

Art. 75. (...)
§ 1º Quando a Mesa enviar quaesquer papeis a uma Commissão, e esta pretender que
outra (...) com ella se reuna para deliberar a respeito, o seu Presidente enviará á Mesa
requerimento escripto e dará conhecimentodo despacho aos demais membros.
§ 2º Sempre que fôr deferido um requerimento de reunião conjuncta de duas ou
mais Commissões, o 1º Secretario dará conhecimento do despacho aos respectivos
Presidentes.
Art. 77. A Presidencia de Commissões reunidas caberá ao Presidente mais idoso, que
será substituido pelos outros Presidentes, na ordem decrescente da idade.
Paragrapho unico. Na hypothese de ausencia de todos os Presidentes de Commissões
reunidas, caberá a Presidencia aos Vice-Presidentes, na ordem decrescente das respectivas idades e, na falta destes, ao mais idoso dos membros presentes.
1928

Art. 128. (...)
§ 1º Quando a Mesa enviar quaesquer papeis a uma Commissão, e esta pretender que
outra (...) com ella se reuna para deliberar a respeito, o seu Presidente enviará á Mesa
requerimento escripto e dar-lhes-á conhecimentodo desse despacho.
§ 2º Sempre que fôr deferido um requerimento de reunião conjuncta de duas ou mais
Commissões, o 1º Secretario dar-lhes-á conhecimento desse despacho.
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Art. 131. A Presidencia de Commissões reunidas caberá ao Presidente mais idoso, que
será substituido pelos outros Presidentes, na ordem decrescente da idade.
Paragrapho unico. Na hypothese de ausencia de todos os Presidentes de Commissões
reunidas, caberá a Presidencia aos Vice-Presidentes, na ordem decrescente das respectivas idades e, na falta destes, ao mais velho em idade dos seus membros presentes.
1904

Art. 75. (...)
Paragrapho unico. A Presidencia da sessão de Commissões reunidas compete ao Presidente que fôr mais idoso, o qual designará o Relator da materia.
1891

Art. 55. (...)
Paragrapho unico. A Presidencia da sessão de Commissões reunidas compete ao Presidente que for mais idoso, o qual designará o Relator da materia.

Art. 50. Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença de,
pelo menos, metade de seus membros, ou com qualquer número, se não
houver matéria sujeita a deliberação ou se a reunião se destinar a atividades
referidas no inciso III, alínea a, deste artigo, e obedecerão à seguinte ordem:
I – discussão e votação da ata da reunião anterior;
II – expediente:
a) sinopse da correspondência e outros documentos recebidos e da agenda
da Comissão;
b) comunicação das matérias distribuídas aos Relatores;
III – Ordem do Dia:
a) conhecimento, exame ou instrução de matéria de natureza legislativa,
fiscalizatória ou informativa, ou outros assuntos da alçada da Comissão;
b) discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral;
c) discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à
aprovação do Plenário da Câmara;
d) discussão e votação de projetos de lei e respectivos pareceres que dispensarem a aprovação do Plenário da Câmara.
§ 1º Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão, a requerimento de
qualquer de seus membros, para tratar de matéria em regime de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária, ou ainda no caso de
comparecimento de Ministro de Estado ou de qualquer autoridade, e de
realização de audiência pública.
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1972

Art. 48. Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos,
metade de seus membros e obedecerão à seguinte ordem:
I – leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
II – leitura sumária do expediente;
III – comunicação das matérias distribuídas aos Relatores, que lhes deverão ser entregues pessoalmente, com os respectivos processos; dentro em dois dias, mediante recibo;
igualmente ao Relator-Substituto será entregue cópia autêntica da matéria distribuída;
IV – leitura dos pareceres cujas conclusões, votadas pela Comissão, em reunião anterior, não tenham ficado redigidas;
V – leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres.
§ 1º Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão para tratar de matéria em regime de
urgência, em tramitação especial, com prioridade ou em preferência, a requerimento
de qualquer dos seus membros.
§ 2º O Relator-Substituto será designado concomitantemente com o Relator e exercerá
as atribuições previstas no § 2º do artigo 50.
1955

Art. 37. Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos,
metade de seus membros, a menos que, sendo menor o número dos presentes, neles
estejam compreendidos representantes de todos os Partidos ou Blocos Parlamentares
com assento na Comissão, e obedecerá à seguinte ordem:
I – leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
II – leitura sumária do expediente;
III – comunicação da matéria distribuída aos Relatores, que deverão receber os respectivos processos dentro em dois dias;
IV – leitura dos pareceres cujas conclusões, votadas pela Comissão, em reunião anterior, não tenham ficado redigidas;
V – leitura, discussão e votação de requerimento, relatórios e pareceres.
§ 1º Essa ordem poderá ser alterada, pela Comissão para tratar de matéria em regime de
urgência, com prioridade ou em preferência, a requerimento de qualquer dos seus membros.
1949

Art. 37. O trabalho das Comissões será iniciado com a presença de, pelo menos, um
têrço de seus membros, e obedecerá à seguinte ordem:
I – leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
II – leitura sumária do expediente;
III – comunicação da matéria distribuída aos Relatores, que deverão receber os respectivos processos dentro em dois dias;
IV – leitura dos pareceres cujas conclusões votadas pela Comissão, em reunião anterior
não tenham ficado redigidas;
V – leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres.
§ 1º Essa ordem poderá ser alterada, pela Comissão, para tratar de matéria urgente, ou a
requerimento de preferência, de qualquer dos seus membros, para determinado assunto.
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1947

Art. 34. O trabalho das Comissões obedecerá à seguinte ordem:
I – leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
II – leitura sumária do expediente;
III – comunicação da matéria distribuída aos Relatores;
IV – leitura dos pareceres definitivamente assentados;
V – leitura, discussão e deliberação de requerimentos ou relatórios.
§ 1º Esta ordem poderá ser alterada pela Comissão, para tratar de matéria urgente, ou a
requerimento de preferência, de qualquer dos seus membros, para determinado assunto.
§ 2º Tratando-se de matéria urgente, como tal considerada pelo Plenário, ou por êste
Regimento, o Presidente designará Relator independente de reunião da Comissão.
1934

Art. 59. O trabalho das Commissões obedecerá á seguinte ordem:
a) distribuição da materia pelos Relatores;
b) leitura de pareceres definitivamente assentados;
c) leitura, discussão e deliberações sobre relatórios, ou requerimentos.
§ 1º Esta ordem poderá ser alterada pela Commissão, para tratar de matéria urgente,
ou a requerimento de preferência, de qualquer de seus membros, para determinado
assumpto.
(...)
§ 4º Tratando-se de materia urgente, o Presidente designará Relator, independentemente de reunião da Commissão.
1928

Art. 104. O trabalho das Commissões obedecerá á seguinte ordem:
a) distribuição da materia pelos Relatores;
b) leitura de pareceres definitivamente assentados;
c) leitura, discussão e deliberações sobre relatorios, ou requerimentos.
§ 1º Esta ordem poderá ser alterada pela Commissão, ou para tratar de materia urgente, ou
a requerimento de preferencia, de qualquer de seus membros, para determinado assumpto.
(...)
§ 4º Tratando-se de materia urgente, o Presidente designará Relator, independentemente de reunião da Commissão.

§ 2º Para efeito do quórum de abertura, o comparecimento dos Deputados
verificar-se-á pela sua presença na Casa, e do quórum de votação por sua
presença no recinto onde se realiza a reunião.
1972

Art. 48. (...)
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§ 6º Para o fim previsto no caput deste artigo, o comparecimento dos Deputados verificar-se-á pelo livro próprio de assinatura, aberto trinta minutos antes do início da
reunião.
§ 7º Iniciados os trabalhos de uma Comissão, os Deputados que deles estiverem participando não poderão ser substituídos no curso da reunião, salvo por suplente.
1949

Art. 38. (...)
Parágrafo único. Considerar-se-á como não presente o membro de Comissão que nela
não se encontrar por ocasião das votações.

§ 3º O Deputado poderá participar, sem direito a voto, dos trabalhos e
debates de qualquer Comissão de que não seja membro.
1949

Art. 43. É permitido a qualquer Deputado assistir a reuniões de Comissão e discutir a
matéria em debate, cabendo-lhe, por igual, a faculdade de apresentar exposições escritas e oferecer emenda, desde que subscrita, no mínimo, por três membros efetivos da
Comissão.
§ 1º A permissão para discutir, a que se refere êste artigo, será subordinada ao prazo
de dez minutos para a oração de cada Deputado, prorrogável por mais cinco, a juízo
da Comissão, salvo quando se tratar de Autor de projeto, a quem poderá ser concedido
maior prazo.
§ 2º Poderão ser publicadas as exposições escritas, o resumo das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores ou as notas taquigrafadas, se assim o entender a Comissão.
1947

Art. 39. Será permitido a qualquer Deputado assistir às reuniões das Comissões e ai
discutir, apresentar exposições escritas e sugerir emendas.
§ 1º Assim as exposições escritas com o resumo das orais, se os Autores redigirem os
extratos, poderão ser publicados.
1934

Art. 70. Será permittido a qualquer Deputado assistir ás reuniões das Commissões, e
ahi discutir, apresentar exposições escriptas e suggerir emendas.
Paragrapho unico. As exposições escriptas, assim como o resumo das oraes, se os Autores redigirem os extractos, poderão ser publicadas.
1928

Art. 123. Será permittido a qualquer Deputado assistir ás reuniões das Commissões, e
ahi discutir, apresentar exposições escriptas e suggerir emendas.
Paragrapho unico. As exposições escriptas, assim como o resumo das oraes, si os Autores redigirem os extractos, poderão ser publicadas.
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1904

Art. 74. É permitido a qualquer Deputado assistir ás sessões das Commisões, discutir
perante as mesmas o assumpto, ou enviar-lhes qualquer exposição ou esclarecimento por
escripto e propor emendas, as quaes poderão fundamentar por escripto ou verbalmente.
§ 1º As exposições escriptas que forem apresentadas ás Comissões serão impressas com o
parecer, si os seus Autores o requererem, assim como o resumo das observações que forem feitas verbalmente, desde que os interessados se encarreguem de redigir os extractos.
1891

Art. 55. É permitido a qualquer dos membros da Camara assistir ás sessões das commisões, discutir perante as mesmas o assumpto, ou enviar-lhes qualquer exposição ou
esclarecimento por escripto e propor emendas, as quaes poderá fundamentar por escripto ou verbalmente.
§ 1º As exposições escriptas que forem apresentadas ás Comissões serão impressas com o
parecer, si os seus Autores o requererem, assim como o resumo das observações que forem feitas verbalmente, desde que os interessados se encarreguem de redigir os extractos.

Art. 51. As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste Regimento e no Regulamento
das Comissões, bem como ter Relatores e Relatores substitutos previamente designados por assuntos.
1972

Art. 48. (...)
§ 5º As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras, e condições específicas para
o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste Regimento,
bem como ter Relatores e Relatores-Substitutos previamente designados por assuntos.
1955

Art. 37. (...)
§ 4º As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para
o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste Regimento,
bem como ter Relatores e Revisores previamente designados por assuntos.
1949

Art. 37. (...)
§ 4º As Comissões Permanentes poderão ter Relatores, previamente designados, para
cada um dos principais assuntos de sua competência.
1947

Art. 34. (...)
§ 3º As Comissões Permanentes poderão ter Relatores previamente designados para
cada um dos principais assuntos de sua competência.
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1928

Art. 106. Dos assumptos que competem à Commissão de Agricultura, Industria e
Commercio poderão ter Relatores prévíamente designados os que se referirem:
a) á agricultura;
b) á immigração e colonização;
c) á estatística economica;
d) ao ensino technico;
e) á industria;
f) aos inventos industriaes:
g) ao commercio interno;
h) ao commercio internacional.
Art. 107. Dentre os assumptos, cujo estudo compete á Commissão de Diplomacia e
Tratados poderão ter Relatores préviamente designados os que se referirem:
a) á Secretaria das Relações Exteriores;
b) ao Corpo Diplomatico;
c) ao Corpo Consular;
d) a interesses commerciaes;
e) aos tratados;
f) ás convenções;
g) aos congressos internacionaes.
Art. 108. Á Commissão de Finanças cabe organizar-se de modo que a materia sujeita
ao seu estudo seja distribuída, indistinctamente, pelos seus membros, excepção dos
projectos de orçamento, para cada um dos quaes, na primeira sessão, depois de eleito o
seu Presidente, será designado Relator.
Paragrapho único. Os demais papeis serão distribuídos, indistinctamente, devendo,
porem, o Presidente attender ás distribuições anteriores, afim de evitar accumulo do
trabalho a cada um dos membros da Commissão.
Art. 109. As matérias submettidas ao exame da Commissão de Instrucção poderão ser
distribuidas aos Relatores pela seguinte fórma:
a) ensino primario;
b) ensino secundario;
c) ensino medico e todo o que com elle tiver correlação;
d) ensino jurídico e todo o que com elle tiver correlação;
e) ensino de engenharia e todo o que com elle tiver correlação;
f) ensino profissional;
g) ensino artístico;
h) organização geral do ensino;
i) educação physica e ensino cívico.
Art. 110. A distribuição do materia na Commissão de Marinha e Guerra. far-se-á
relativamente:
a) á fixação de forças de terra;
b) á fixação de forças de mar;
c) a assumptos militares de terra;
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d) a assumptos militares navaes;
e) ás promoções e reformas;
f) ao sorteio e ao alistamento;
g) ao ensino militar;
h) ao ensino naval;
i) ao material de guerra.
Art. 111. Á Commissão de Obras Publicas compete distribuir aos seus Relatores, além
de outras materias, as seguintes:
a) obras publicas;
b) viação terrestre;
c) viação marítima e fluvial;
d) viação aerea;
e) serviços de portos, rios e canaes:
f) serviços postaes, telegraphicos e telephonicos;
g) águas e esgotos;
h) concessões de serviços publicos;
i) concessões para a construcção de vias ferreas e para a organização de emprezas de
viação.
Art. 112. As atribuicões da Commissão de Poderes, quanto ao exame de eleições, deverão ser distribuidas ao começo da sessão legislativa, de modo que a cada um de seus
membros caiba relatar as eleições dos Estados:
a) Amazonas, Pará e Maranhão;
b) Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte;
c) Parahyha, Pernambuco e Alagoas;
d) Sergipe e Bahia;
e) Espirito Santo e Rio de Janeiro;
f) S. Paulo e Paraná;
g) Santa Catharina e Rio Grande do Sul;
h) Districto Federal, Matto Grosso e Goyaz;
i) Minas Geraes.
Art. 113. Na Commissão de Saude Publica a materia, cujo exame lhe cabe, poderá ser
assim distribuida aos Relatores:
a) saude publica;
b) higiene;
c) assistencia;
d) saneamento;
e) prophylaxia;
f) defesa sanitaria;
g) problemas hospitalares;
h) ensino medico;
i) organização administrativa;
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Art. 114. Na Commissão de Tomada de Contas o estudo da despesa publica ordinaria
poderá ser feito por ministérios e o da extraordinária e dos creditos registrados sob
protesto, pelo Tribunal de Contas, por outros Relatores.
1934

Art. 61. As Commissões Permanentes poderão ter Relatores previamente designados
para cada um dos principaes assumptos de sua competência.

Subseção II
Dos Prazos
Art. 52. Excetuados os casos em que este Regimento determine de forma
diversa, as Comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir:
I – cinco sessões, quando se tratar de matéria em regime de urgência;
II – dez sessões, quando se tratar de matéria em regime de prioridade;
III – quarenta sessões, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária;
IV – o mesmo prazo da proposição principal, quando se tratar de emendas apresentadas no Plenário da Câmara, correndo em conjunto para todas as Comissões, observado o disposto no parágrafo único do art. 121.
§ 1º O Relator disporá da metade do prazo concedido à Comissão para
oferecer seu parecer.
§ 2º O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamentado do
Relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, exceto se em regime de urgência a matéria.
§ 3º Esgotado o prazo destinado ao Relator, o Presidente da Comissão
avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la, no prazo
improrrogável de duas sessões, se em regime de prioridade, e de cinco
sessões, se em regime de tramitação ordinária.
§ 4º Esgotados os prazos previstos neste artigo, poderá a Comissão, a requerimento do Autor da proposição, deferir sua inclusão na Ordem do
Dia da reunião imediata, pendente de parecer. Caso o Relator não ofereça
parecer até o início da discussão da matéria, o Presidente designará outro
membro para relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte.
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§ 5º A Comissão poderá, mediante requerimento de um terço de seus
membros, aprovado pela maioria absoluta da respectiva composição plenária, incluir matéria na Ordem do Dia para apreciação imediata, independentemente do disposto nos parágrafos anteriores, desde que publicada e distribuída em avulsos ou cópias. Não havendo parecer, o Presidente
designará Relator para proferi-lo oralmente no curso da reunião ou até a
reunião seguinte.
§ 6º Sem prejuízo do disposto nos §§ 4º e 5º, esgotados os prazos previstos
neste artigo, o Presidente da Câmara poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado, determinar o envio de proposição pendente de
parecer à Comissão seguinte ou ao Plenário, conforme o caso, independentemente de interposição do recurso previsto no art. 132, § 2º, para as
referidas no art. 24, inciso II.81
1972

Art. 50. Distribuída a membro de Comissão qualquer matéria e constituído processo
igual entregue ao Relator-Substituto, terá aquele, salvo expressa disposição regimental,
para a apresentação do parecer, os seguintes prazos:
I – dois dias, se se tratar de matéria em regime de urgência;
II – cinco dias, se se tratar de matéria em regime de prioridade;
III – dez dias, se se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária.

81
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 58 de 1994. Redação original: “Art. 52. Excetuados os casos em que este Regimento determine de forma diversa, as Comissões deverão obedecer aos seguintes
prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir: I – duas sessões, quando se tratar de matéria
em regime de urgência; II – cinco sessões, quando se tratar de matéria em regime de prioridade; III –
independentemente de prazo, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária; IV – o
mesmo prazo da proposição principal, quando se tratar de emendas apresentadas no Plenário da
Câmara, correndo em conjunto para todas as Comissões, observado o disposto no parágrafo único do
art. 121. § 1º O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamentado do Relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, exceto se em regime de urgência a
matéria. § 2º Esgotado o prazo destinado ao Relator, passará o Relator-Substituto, automaticamente, a
exercer as funções cometidas àquele, tendo para a apresentação do seu voto metade do prazo concedido ao primeiro. § 3º O Presidente da Comissão, uma vez esgotados os prazos referidos neste artigo,
avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la no prazo improrrogável de uma sessão, se em regime de urgência, e de três sessões, se em tramitação ordinária com prazo preestabelecido. § 4º O Relator de proposição em regime de tramitação ordinária, a qual, pela complexidade ou
relevância do assunto, deva merecer amplo debate geral, ou exija investigações ou pesquisas de maior
profundidade, terá um prazo especial para a apresentação do parecer, concedido pela Comissão nas
matérias sujeitas à sua deliberação conclusiva e, nos demais casos, por solicitação desta ao Plenário.”
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§ 1º O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamentado do Relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, exceto se em
regime de urgência a matéria.
§ 2º Esgotado o prazo destinado ao Relator, passará o Relator-Substituto, automaticamente, a exercer as funções cometidas àquele, tendo para a apresentação do seu voto
metade do prazo concedido ao primeiro.
§ 3º A dilação dos prazos, fixados nos parágrafos anteriores, só poderá ser concedida
pelo Plenário da Câmara, mediante requerimento de qualquer membro da Comissão
em que estiver transitando a proposição. Sem isso, o Presidente da Comissão, uma vez
esgotados os prazos referidos nos incisos I, II e III e §§ 1º e 2º, avocará a proposição para
relatá-la no prazo improrrogável de vinte e quatro horas, se em regime de urgência, de
três dias, se em regime de prioridade, e de dez dias, se em tramitação ordinária.
§ 4º As proposições em regime de tramitação ordinária, quando, pela sua complexidade ou relevância, devam merecer amplo debate geral, ou exijam investigações, ou
pesquisas de maior profundidade, terão um prazo especial para o parecer, solicitado
por Comissão a que estejam distribuídas e concedido pelo Plenário.
Art. 197. Quando [sendo apresentado requerimento de urgência] não seja aprovada
urgência para a proposição, o Presidente [da Câmara] poderá fixar à Comissão o prazo
para apresentação do parecer, o qual não será superior a sessenta dias, sendo permitida
a prorrogação por mais trinta, a requerimento da Comissão.
Art. 50. (...)
§ 23. Esgotados sem parecer os prazos concedidos à Comissão, o processo passará,
automaticamente, a outra Comissão que ainda não tenha falado ou será mandado a
imprimir.
Art. 144. Esgotados os prazos regimentais, sem parecer da Comissão onde estiver transitando a proposição, o processo passará, automaticamente, a outra Comissão que ainda não tenha falado, ou será mandado a imprimir.
Parágrafo único. Verificando-se as hipóteses deste artigo, o Presidente da Câmara designará Relator para oferecer parecer oral sobre a matéria.
Art. 197. (...)
Parágrafo único. [Em regime de urgência] Findo o prazo fixado para uma Comissão, o
projeto será de imediato remetido a outra Comissão a que tenha sido distribuído, ou
restituído à Mesa para ser incluído na Ordem do Dia para discussão e votação.
Art. 29. [Em relação a emendas do Senado a projetos originários da Câmara] (...)
§ 1º O Relator terá o prazo de cinco dias para dar o seu parecer e a Comissão de dez
para opinar.
§ 2º Tratando-se de matéria urgente por sua natureza (artigo 148) ou em regime de
urgência, os prazos do Relator e da Comissão serão, respectivamente, de vinte e quatro
e quarenta e oito horas, e comuns a todas as Comissões.
§ 3º Os prazos de que cuidam os parágrafos anteriores serão contados do recebimento
do processo.
§ 4º A dilatação dos prazos fixados nos §§ 1º e 2º só poderá ser concedida nos termos
do disposto no § 3º do art. 50.
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§ 5º Esgotados, sem parecer, os prazos concedidos ao Relator, o Presidente da Comissão
procederá na forma indicada na segunda parte do § 3º do art. 50.
§ 6º Findos os prazos concedidos à Comissão, o processo passará, automaticamente, a
outra Comissão que ainda não tenha falado, ou será mandado a imprimir.
1962

Art. 17. Esgotados, sem parecer, os prazos concedidos à Comissão, o Presidente da Câmara,
de ofício, ou a requerimento de qualquer Deputado, Ministro ou Subsecretário de Estado,
requisitará o processo e designará um Relator, a quem concederá o prazo para a apresentação do parecer que substitua o pronunciamento do órgão técnico em falta. Apresentado
êste, passará o processo à Comissão que não tenha falado ou será mandado a imprimir.
Art. 57. (...)
§ 1º No ato da apresentação de uma proposição o Govêrno ou qualquer Deputado poderá pedir que seja reduzido o prazo para o oferecimento de pareceres pelas Comissões.
§ 2º Quando não seja aprovada urgência para a proposição o Presidente poderá fixar à
Comissão o prazo para apresentação do parecer, o qual não será superior a sessenta (60)
dias, sendo permitida a prorrogação por mais trinta (30) a requerimento da Comissão.
§ 3º Findo o prazo fixado para uma Comissão, o projeto será de imediato remetido a
outra Comissão a que tenha sido distribuído ou restituído à Mesa para ser incluído na
Ordem do Dia para discussão e votação.
1955

Art. 39. Distribuída a membro de Comissão qualquer matéria e constituído processo igual entregue ao Revisor terá aquele, salvo expressa disposição regimental, para a
apresentação do parecer os seguintes prazos:
I – dois dias, se se tratar de matéria em regime de urgência;
II – dez dias, se se tratar de matéria em regime de prioridade;
III – quinze dias, se se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária.
§ 1º O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamentado do Relator, prorrogar-lhe o prazo até o dôbro.
§ 2º Esgotado o prazo concedido ao Relator, passará o Revisor, automàticamente, a
exercer as funções cometidas ao mesmo, tendo para a apresentação do parecer metade
do prazo concedido àquele.
§ 3º A dilatação dos prazos, fixados nos parágrafos anteriores, por tempo maior, só poderá ser concedida pelo Plenário da Câmara, mediante requerimento de qualquer membros da Comissão em que estiver transitando a proposição. Sem isso, o Presidente da
Comissão, uma vez esgotados os prazos referidos nos itens I, II, III e §§ 1º e 2º, avocará a
proposição para relatá-la no prazo improrrogável de 24 horas, se em regime de urgência,
de cinco dias, se em regime de prioridade, e de dez dias, se em tramitação ordinária.
§ 4º As proposições em regime de tramitação ordinária, quando, pela sua complexidade ou relevância, ou quando, por importarem modificações estruturais de legislação
codificada, devam merecer amplo debate geral ou exijam investigações, ou pesquisas
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Art. 52

de maior profundidade, terão um prazo especial para o parecer, solicitado por Comissão a que estejam distribuídas e concedido pelo Plenário.
(...)
§ 22. Esgotados sem parecer os prazos concedidos à Comissão, o Presidente da Câmara,
ex officio, ou a requerimento de qualquer Deputado, requisitará o processo e designará
um Relator, a quem concederá o prazo para a apresentação do parecer que substitua o
estudo do órgão técnico em falta. Apresentado este, passará o processo à Comissão, que
não tenha falado ou será mandado a imprimir.
Art. 114. (...)
§ 1º Esgotados os prazos regimentais sem parecer da Comissão onde estiver transitando a proposição, o Presidente da Câmara, de ofício ou a requerimento de qualquer
Deputado, designará um Deputado a fim de opinar a respeito, supletivamente, no prazo
de cinco dias, prorrogável até o dôbro se se tratar de proposição em regime de prioridade, e de 10 dias, prorrogável até 15, se se tratar de proposição sob tramitação ordinária.
1949

Art. 39. Distribuída a membro de Comissão qualquer matéria, terá êle dez dias, salvo
expressa disposição regimental, para apresentação de parecer.
§ 1º O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamentado do Relator,
prorrogar-lhe o prazo por mais dez dias. Esgotado este, sem apresentação do parecer,
o Presidente designará novo Relator, a quem será imediatamente entregue o processo e
que deverá opinar ao prazo de dez dias.
Art. 41. Qualquer prazo previsto nesta seção poderá ser prorrogado por deliberação do
Plenário, a requerimento da Comissão onde a matéria esteja a transitar.
Art. 107. (...)
§ 1º Esgotados os prazos regimentais sem parecer da Comissão onde estiver transitando a proposição, o Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento de qualquer
Deputado, votado nos termos do art. 99, nº II, designará uma Comissão Especial de
cinco membros, a fim de opinar a respeito, supletivamente, no prazo de cinco dias,
prorrogável até o dobro.82
1947

Art. 35. Distribuída a membro de Comissão qualquer matéria, terá êle dez dias para
apresentação de parecer escrito precedido de relatório.

82

Esse parágrafo foi modificado pouco tempo após a aprovação do Regimento de 1949, passando, pela
Resolução nº 21 de 1950, a vigorar com a redação: “§ 1º Esgotados os prazos regimentais sem parecer da Comissão como estiver transitando a proposição, o Presidente da Câmara dos Deputados, de
ofício ou a requerimento de qualquer Deputado, votado nos têrmos do art. 99, nº II, designará uma
Comissão Especial de cinco membros, indicando-lhe, de logo, o Presidente, a fim de opinar a respeito,
supletivamente, no prazo de cinco dias prorrogável até o dôbro. Dentro em quarenta e oito horas, no
máximo, após a escôlha da Comissão, o Presidente designado convocá-la-á, em aviso no Diário do
Congresso, fixando dia, hora e local para a reunião, procedendo-se, a seguir, de acôrdo com os princípios gerais a propósito das demais Comissões.”
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§ 1º O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamentado, do Relator,
prorrogar-lhe o prazo, por mais dez dias. Esgotado este, sem apresentação do parecer,
o Presidente designará novo Relator, a quem será, imediatamente, entregue o processo.
Art. 37. A proposição enviada às Comissões, que não tiver parecer, no prazo de trinta
sessões consecutivas, na mesma sessão legislativa, poderá ser incluída em pauta, independente dêsse parecer, por determinação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado.
Parágrafo único. Quando se tratar de processo de prestação de contas, a faculdade conferida neste artigo deverá prevalecer, após o período de cinqüenta e cinco dias.
1934

Art. 64. O membro da Commissão, a que for distribuido o estudo de qualquer materia
deverá apresentar, dentro de dez dias, relatorio a respeito, que terminará em parecer.
§ 1º O Presidente da Commissão poderá, a requerimento fundamentado do Relator,
prorogar por mais dez dias o prazo que lhe é assignado neste artigo.
Art. 68. As proposições enviadas ás Commissões, que não tiverem parecer no prazo
de trinta sessões consecutivas da Camara, poderão ser incluidas em Ordem do Dia,
independentemente delle, ex officio, pelo Presidente, ou por determinação da Camara,
a requerimento de qualquer Deputado.
1928

Art. 117. O membro da Commissão a que for distribuido o estudo de qualquer materia deverá apresentar, dentro de dez dias, um relatorio a respeito, que terminará em
parecer.
§ 1º O Presidente da Commissão poderá, a requerimento fundamentado do Relator,
prorogar, por mais dez dias, o prazo que lhe é assignado neste artigo.
Art. 121. As proposições enviadas ás Commissões, que não tiverem parecer no prazo
de trinta sessões consecutivas da Camara, poderão ser incluidas em Ordem do Dia,
independentemente delle, ex officio, pelo Presidente, ou por determinação da Camara,
a requerimento de qualquer Deputado.
1904

Art. 139. (...)
§ 1º O projecto sobre o qual a Commissão não der parecer dentro de 15 dias, poderá
entrar na ordem dos trabalhos, si assim fôr resolvido pela Camara.
1891

Art. 109. (...)
§ 1º O projecto sobre o qual a Commissão não der parecer dentro de 15 dias, poderá
entrar na ordem dos trabalhos, si assim fôr resolvido pela Camara.
1870

Art. 127. (...) O projecto sobre o qual a Commissão não der parecer dentro de trinta
dias, poderá entrar na ordem dos trabalhos, si assim fôr resolvido pela Camara.
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Seção IX
Da Admissibilidade e da Apreciação das Matérias pelas Comissões
Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada,
as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas:
I – pelas Comissões de mérito a que a matéria estiver afeta;
II – pela Comissão de Finanças e Tributação, para o exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual, e para o exame do mérito, quando for o caso;
III – pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame
dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas,
para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;
IV – pela Comissão Especial a que se refere o art. 34, inciso II, para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for
o caso, a compatibilidade orçamentária da proposição, e sobre o mérito,
aplicando-se em relação à mesma o disposto no artigo seguinte.83
Art. 54. Será terminativo o parecer:
I – da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria;
II – da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira
ou orçamentária da proposição;

83

Artigo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “Art. 53. Antes da deliberação
do Plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, pendem de manifestações das Comissões a que a matéria estiver afeta, cabendo: I – à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, em caráter preliminar, o exame de sua admissibilidade sob os aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa e, juntamente com as Comissões
técnicas, pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso; II – à Comissão de Finanças e Tributação,
quando a matéria depender de exame sob os aspectos financeiro e orçamentário públicos, manifestar-se
previamente quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual; III – à Comissão Especial a que se refere o art. 34, II, preliminarmente
ao mérito, pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, se for o caso, a compatibilidade
orçamentária da proposição, aplicando-se em relação à mesma o disposto no artigo seguinte.”
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III – da Comissão Especial referida no art. 34, II, acerca de ambas as
preliminares.84
Art. 55. A nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que não for de
sua atribuição específica.
Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte
dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação às emendas ou substitutivos elaborados com violação do art. 119, §§ 2º
e 3º, desde que provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas Comissões ou pelo Plenário.
1972

Art. 74. Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se:
I – sobre a constitucionalidade de proposição, em contrário ao parecer da Comissão de
Constituição e Justiça;
II – sobre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa, em oposição ao parecer da
Comissão de Finanças;
III – sobre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar as proposições submetidas a seu exame.
Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação aos substitutivos elaborados com violação do art. 50, § 6º, deste Regimento.
1955

Art. 50. Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se:
84
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “Art. 54. Ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, será terminativo o parecer de admissibilidade: I – da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria; II – da
Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição;
III – da Comissão Especial referida no art. 34, II, acerca de ambas as preliminares. § 1º Qualquer
Deputado, com apoiamento de um décimo da composição da Casa, poderá requerer, até cinco sessões
da publicação do parecer no Diário do Congresso Nacional, que o mesmo seja submetido ao Plenário,
atendendo-se que: I – se o parecer recorrido for pela inadmissibilidade total ou parcial da proposição,
a matéria será encaminhada à Mesa para inclusão na Ordem do Dia, em apreciação preliminar; II – se
o parecer for pela admissibilidade total da proposição, só haverá apreciação preliminar em Plenário
por ocasião do reexame de mérito, em decorrência de recurso eventualmente interposto e provido nos
termos do § 2º do art. 132. § 2º Sendo o parecer pela inadmissibilidade total e o Plenário o aprovar, ou
não tendo havido a interposição do requerimento previsto no parágrafo anterior, a proposição será
arquivada por despacho do Presidente da Câmara. § 3º Sendo o parecer pela inadmissibilidade parcial
e o Plenário o aprovar, a parte inadmitida ficará definitivamente excluída do texto da proposição. § 4º
Sendo o parecer pela admissibilidade total e o Plenário o aprovar, passar-se-á, em seguida, à apreciação do objeto do recurso mencionado no § 2º do art. 132.”
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I – sôbre a constitucionalidade de proposição, em contrário ao parecer da Comissão de
Constituição e Justiça;
II – sôbre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa, em oposição ao parecer da
Comissão de Finanças;
III – sôbre o que não for de sua atribuição específica, ao apreciar as proposições submetidas a seu exame.
Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer ou parte dêle, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em relação aos substitutivos elaborados com violação do art. 39, § 6º dêste Regimento.
1949

Art. 50. Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se:
I – sôbre a constitucionalidade da proposição em contrário ao parecer da Comissão de
Constituição e Justiça;
II – sôbre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa, em oposição ao parecer da
Comissão de Finanças;
III – sôbre o que não fôr de sua atribuição especifica, ao apreciar as proposições submetidas a seu exame.
Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dêle que infringir o disposto neste artigo.

Art. 56. Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às Comissões,
consoante o disposto no art. 139, serão examinados pelo Relator designado
em seu âmbito, ou no de Subcomissão ou Turma, quando for o caso, para
proferir parecer.
1934

Art. 64. O membro da Commissão, a que for distribuido o estudo de qualquer materia
deverá apresentar, dentro de dez dias, relatorio a respeito, que terminará em parecer.
1928

Art. 117. O membro da Commissão a que for distribuido o estudo de qualquer materia deverá apresentar, dentro de dez dias, um relatorio a respeito, que terminará em
parecer.
1904

Art. 73. (...)
§ 2º O membro da Commissão a quem for distribuido o estudo de qualquer matéria
fará sobre a mesma o seu relatorio e formulará o parecer que será lido em sessão da
respectiva Commissão e sujeito á discussão e voto de seus membros.
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1891

Art. 54. (...)
§ 2º O membro da Commissão a quem for distribuido o estudo de qualquer matéria
fará sobre a mesma o seu relatório e formulará o parecer, que será lido em sessão da
respectiva Comissão e sujeito a discussão e voto.

§ 1º A discussão e a votação do parecer e da proposição serão realizadas
pelo Plenário da Comissão.
§ 2º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta
de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do Relator.
1972

Art. 49. As Comissões deliberarão por maioria de votos, presente a maioria absoluta
dos seus membros, salvo quanto à aprovação da ata, que independerá de quorum.
Art. 77. (...)
Parágrafo único. (...) em caso de empate, ficará adiada a decisão, até a reunião ordinária
seguinte, salvo em se tratando de matéria urgente, ou sob prazo a expirar, hipótese em
que prevalecerá o voto do Relator.
1955

Art. 38. As Comissões deliberarão por maioria de votos, presente a maioria absoluta
dos seus membros, salvo quanto à aprovação da ata, que independerá de quorum.
Art. 53. (...)
§ 2º Em caso de empate, ficará adiada a decisão, até que se tomem os votos dos membros ausentes, salvo em se tratando de matéria urgente, hipótese em que prevalecerá o
voto do Relator.
1949

Art. 38. As Comissões deliberarão por maioria de votos, presente a maioria absoluta
dos seus membros, salvo quanto à aprovação da ata, que independerá de quorum.
Parágrafo único. Considerar-se-á como não presente o membro de Comissão que nela
não se encontrar por ocasião das votações.
Art. 55. (...)
§ 2º Em caso de empate, ficará adiada a decisão, até que se tomem os votos dos membros ausentes e se forme a maioria.
1947

Art. 34. (...)
§ 4º As Comissões deliberarão por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos
seus membros.
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Art. 45. (...)
§ 2º Em caso de empate, ficará adiada a decisão, até que se tomem os votos dos membros ausentes e se forme a maioria.
1934

Art. 62. As Commissões deliberarão por maioria de votos, com a presença da maioria
absoluta dos seus membros.
1928

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

Art. 57. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as Comissões observarão
as seguintes normas:
I – no caso de matéria distribuída por dependência para tramitação conjunta, cada Comissão competente, em seu parecer, deve pronunciar-se em
relação a todas as proposições apensadas;
II – à Comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria,
distribuindo-se cada parte, ou capítulo, a Relator-Parcial e Relator-Parcial
substituto, mas escolhidos Relator-Geral e Relator-Geral substituto, de
modo que seja enviado à Mesa um só parecer;
1972

Art. 50. (...)
§ 18. À Comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria submetida
ao seu exame, distribuída cada parte ou capítulo, a Relator ou Relator-Substituto parcial,
mas escolhidos Relator e Relator-Substituto geral, de modo que seja enviado à Mesa, um
só parecer.
1955

Art. 39. (...)
§ 18. À Comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria ao seu
exame, distribuída cada parte, ou capitulo, a Relator ou Revisor parcial, mas escolhido
Relator e Revisor geral, de modo que seja enviado à Mesa um só parecer.
1949

Art. 39. (...)
§ 14. À Comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria sujeita ao
seu exame, distribuída cada parte, ou capítulo, a Relator parcial, mas escolhido Relator
geral, de modo que seja enviado á Mesa um só parecer.
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1947

Art. 35. (...)
§ 11. A Comissão é licito dividir, para facilidade de estudo, qualquer matéria sujeita, ao
seu exame, distribuída cada parte, ou capítulo, a Relator parcial, mas, escolhido Relator
geral, de modo que seja enviado à Mesa um só parecer.
1934

Art. 66. Ás Commissões será licito dividirem, para facilidade de estudo, qualquer materia sujeita ao seu exame, contanto que seja um só o parecer enviado á Mesa.
1928

Art. 119. Ás Commissões será licito dividirem, para facilidade de estudo, qualquer
materia sujeita ao seu exame, contanto que seja um só o parecer enviado á Mesa.

III – quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo projeto, poderão as Comissões dividi-las para constituírem proposições separadas,
remetendo-as à Mesa para efeito de renumeração e distribuição;
1972

Art. 50. (...)
§ 19. Quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo projeto, poderão as Comissões dividi-las para constituírem proposições separadas.
1955

Art. 39. (...)
§ 19. Quando diferentes matérias se encontrarem na mesma proposição, poderão as
Comissões dividi-las para constituírem projetos separados.
1949

Art. 39. (...)
§ 15. Quando diferentes matérias se encontrarem na mesma proposição, poderão as
Comissões dividi-las, para constituírem projetos separados.
1947

Art. 34. (...)
§ 12. Quando diferentes matérias se encontrarem na mesma proposição, poderão as
Comissões dividi-las, para constituírem projetos separados.

IV – ao apreciar qualquer matéria, a Comissão poderá propor a sua adoção
ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emenda ou subemenda;
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1972

Art. 50. (...)
§ 5º A Comissão que receber proposição, mensagem ou qualquer outra matéria, enviada pela Mesa, poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição, total ou parcial, sugerir o
seu arquivamento, formular projetos delas decorrentes, dar-lhes substitutivos, e apresentar emendas ou subemendas.
1955

Art. 39. (...)
§ 5º A Comissão que receber proposição, mensagem ou qualquer outra matéria, enviada pela Mesa, poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição, total ou parcial, sugerir o
seu arquivamento, formular projetos deles decorrentes, dar-lhes substitutivos, e apresentar emendas ou subemendas, estas com caráter de substitutivos.
1949

Art. 39. (...)
§ 2º A Comissão que receber proposição, mensagem ou qualquer outra matéria, enviada pela Mesa, poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição, total ou parcial, sugerir o
seu arquivamento, formular projetos delas decorrentes, dar-lhes substitutivos, e apresentar emendas ou sub-emendas.
1947

Art. 34. (...)
§ 5º A Comissão, que receber proposição, mensagem, ou qualquer outro papel, que lhe
fôr enviado pela Mesa, poderá propor a sua adoção, ou a sua rejeição, total ou parcial,
formular projetos deles decorrentes, dar-lhes substitutivos e apresentar emendas, ou
sub-emendas.
1934

Art. 63. A Commissão que receber proposição, mensagem ou qualquer outro papel
que lhe for enviado pela Mesa, poderá propôr a sua adopção, ou a sua rejeição, total
ou parcial, apresentar projectos delles decorrentes, dar-lhes substitutivos e apresentar
emendas, ou subemendas.
1928

Art. 116. A Commissão que receber proposição, mensagem ou qualquer outro papel,
que lhe for enviado pela Mesa, poderá propôr a sua adopção, ou a sua rejeição, total
ou parcial, apresentar projectos delles decorrentes, dar-lhes substitutivos e apresentar
emendas, ou subemendas.
Art. 260. Todas as Commissões, ao offerecerem parecer sobre emendas, poderão apresentar-lhes sub-emendas.
1904

Art. 139. A Commissão, a quem for remettido o projecto, poderá propôr ou não a sua
adopção sem emendas, ou a sua reforma com as emendas que julgar necessarias, ou a sua
total rejeição.
(...)

295

Art. 57

Memória e análise de leis

§ 2º Quando a Commissão julgar conveniente fazer emendas, as apresentará conjunctamente com o parecer, as quaes serão tomadas em consideração na 2ª discussão, salvo
o caso de discussão única, em que o serão nesta.
Art. 74. (...) Quando as Commissões não adoptarem as emendas [propostas por qualquer
Deputado], serão estas annexadas ao parecer para serem tomadas em consideração pela
Camara.
1891

Art. 109. A Commissão, a quem fôr remettido o projecto, poderá propôr ou não a sua
admissão sem emendas, ou a sua reforma com as emendas que julgar necessarias, ou a
sua total rejeição.
(...)
§ 2º Quando a Commissão julgar conveniente fazer emendas, as apresentará conjunctamente com o parecer que será discutido conjuntamente com o projecto a que se referir.
Art. 54. (...)
§ 2º Quando as Commissões não adoptarem as emendas propostas [por qualquer dos
membros da Câmara], serão estas annexas ao parecer para serem votadas pela Camara.
1870

Art. 127. A Commissão, a quem fôr remettido o projecto, poderá propôr ou não a sua
admissão sem emendas, ou a sua reforma com as emendas que julgar necessarias, ou a
sua total rejeição. (...)
1831

Art. 120. A Commissão á quem for remettido o projecto, poderá propôr ou não a sua
admissão sem emendas, ou a sua reforma com emendas que julgar necessarias, ou a a
total regeição do projecto.
1826

125. A Commissão poderá propor, ou a admissão do projecto sem emenda, ou alteração alguma; ou a sua reforma com as emendas, que julgar necessarias; ou a total regeição delle, organizando outro de novo.
126. Para a Commissão assim proceder ouvirá o Author do projecto, o qual sempre se
unirá áquella, a que fôr remettido; e quando o Author não concordar com a Commissão no cazo, em que ella entenda dever alteralo, a Commissão aprezentará á Camara
o mesmo projecto, com as emendas, em separado, ou juntamente com o que de novo
tiver organizado.

V – é lícito às Comissões determinar o arquivamento de papéis enviados à
sua apreciação, exceto proposições, publicando-se o despacho respectivo
na ata dos seus trabalhos;
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1972

Art. 50. (...)
§ 7º É lícito às Comissões determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, desde que não se trate de projetos de lei ou de mensagens de outro Poder, publicado, obrigatoriamente, o respectivo despacho na ata impressa dos seus trabalhos inserta
no Diário do Congresso Nacional.
1955

Art. 39. (...)
§ 7º É licito às Comissões determinar o arquivamento de papéis enviados à sua apreciação, desde que não se trate de projetos de lei ou de mensagens de outro Poder, publicado
obrigatoriamente, no expediente da Secretaria o despacho.
1949

Art. 39. (...)
§ 4º É licito às Comissões determinar o arquivamento de papéis sujeitos a sua apreciação, desde que não se trate de proposições ou mensagens de outro Poder.

VI – lido o parecer, ou dispensada a sua leitura se for distribuído em avulsos, será ele de imediato submetido a discussão;
1972

Art. 50. (...)
§ 8º Lido o parecer, que deverá concluir, necessariamente, quando se tratar de proposição legislativa, pela sua aprovação, inclusive com substitutivo, ou pela sua rejeição,
total ou parcial, ou dispensada a sua leitura se estiver impresso ou mimeografado, será
de imediato sujeito à discussão.
Art. 48. (...)
§ 3º A leitura a que se refere o inciso V [de requerimentos, relatórios e pareceres] será
dispensada, se a Comissão assim o entender e determinar a distribuição da respectiva
matéria a seus membros, em cópias. Na reunião em que o assunto tiver de ser debatido,
o Autor, Relator ou Relator-Substituto fará apenas uma exposição sumária a respeito.
1955

Art. 39. (...)
§ 8º Lido o parecer, que deverá concluir, necessàriamente, quando se tratar de proposição legislativa, pela sua aprovação, ou rejeição, total ou parcial, ou dispensada a sua
leitura se estiver impresso, ou mimeografado, será de imediato, sujeito à discussão.
Art. 37. (...)
§ 2º A leitura a que se refere o item V [de requerimentos, relatórios e pareceres] será
dispensada, se a Comissão assim o entender e determinar a distribuição da respectiva
matéria a seus membros, em cópias impressas, mimiografadas ou dactilografadas. Na
reunião em que o assunto tiver de ser debatido, o Autor, Relator ou Revisor fará apenas
uma exposição sumária a respeito.
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1949

Art. 39. (...)
§ 5º Lido o parecer, ou dispensada a sua leitura, se estiver impresso ou mimiografado,
será, de imediato, sujeito a discussão, pelo prazo que o Presidente julgar necessário.
Art. 37. (...)
§ 2º A leitura a que se refere o item V [de requerimentos, relatórios e pareceres] será
dispensada, se a Comissão assim o entender e determinar a distribuição da respectiva
matéria a seus membros, em cópias mimiografadas. Na reunião em que o assunto tiver
de ser debatido, o Autor ou Relator fará apenas uma exposição sumária a respeito.
1947

Art. 35. (...)
§ 2º Apresentado o parecer, poderá a Comissão, por deliberação do Presidente e a requerimento do Relator, ou de qualquer membro, mandar imprimi-lo em avulsos, para
melhor apreciação da matéria, cuja discussão ficará adiada para a próxima reunião.
§ 3º Lido o parecer, ou dispensada a sua leitura, se estiver impresso, será, de imediato,
sujeito à discussão, pelo prazo que o Presidente julgar necessário.
1934

Art. 64. (...)
§ 2º Relatorio e parecer serão lidos em reunião da Commissão e sujeitos á discussão
pelo prazo que o Presidente julgar necessário.
1928

Art. 117. (...)
§ 2º Relatorio e parecer serão lidos em reunião da Commissão e sujeitos á discussão
pelo prazo que o Presidente julgar necessario.

VII – durante a discussão na Comissão, podem usar da palavra o Autor
do projeto, o Relator, demais membros e Líder, durante quinze minutos
improrrogáveis, e, por dez minutos, Deputados que a ela não pertençam;
é facultada a apresentação de requerimento de encerramento da discussão
após falarem dez Deputados;
1972

Art. 50. (...)
§ 9º Durante a discussão na Comissão, podem usar da palavra o Autor do projeto, Líder de Partido e qualquer dos seus membros, durante vinte minutos improrrogáveis, e,
por dez minutos, Deputados que a ela não pertençam. É facultado o requerimento de
encerramento da discussão após falarem dez Deputados.
1962

Art. 16. Durante a discussão na Comissão poderão usar da palavra qualquer dos seus
membros, o Autor do projeto, Líder de Partido ou de Bloco Parlamentar, Ministros e Sub-
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secretários de Estado e o Relator do projeto em outra Comissão, durante vinte minutos improrrogáveis. Aos demais Deputados acaso presentes à Comissão só será permitido falar
durante dez minutos. O Relator ainda terá o direito de réplica, depois de haverem falado
todos os que regimentalmente puderem fazê-lo, por prazo nunca superior a vinte minutos.
1955

Art. 39. (...)
§ 9º Durante a discussão, poderá qualquer membro da Comissão, o Autor do projeto,
Líder de Partido ou Bloco Parlamentar, e o Relator do projeto em outra Comissão, usar
da palavra, durante 20 minutos improrrogáveis. Aos demais Deputados acaso presentes
à Comissão só será permitido falar durante dez minutos. (...)
1949

Art. 39. (...)
§ 6º Durante a discussão poderá qualquer membro da Comissão, usar da palavra por
duas vêzes, no prazo máximo de 30 minutos em cada uma. (...)

VIII – os Autores terão ciência, com antecedência mínima de três sessões,
da data em que suas proposições serão discutidas em Comissão técnica,
salvo se estiverem em regime de urgência;
1972

Art. 50. (...)
§ 25. Os Autores de projeto terão ciência, com prazo mínimo de três dias da data em
que suas proposições serão discutidas em Comissão técnica.

IX – encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator para réplica, se for
o caso, por vinte minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer;
1972

Art. 50. (...)
§ 10. Encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator, para réplica, se for o caso,
por vinte minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer, sem encaminhamento (...).
1955

Art. 39. (...)
§ 9º (...) O Relator ainda terá o direito de réplica, depois de haverem falado todos os que
regimentalmente puderem fazê-lo, por prazo nunca superior a 30 minutos.
§ 10. Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação do parecer, sem encaminhamento
(...).
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1949

Art. 39. (...)
§ 6º (...) O Relator terá, ainda, o direito de tréplica, depois de haverem falado todos os
que regimentalmente puderem fazê-lo.
§ 7º Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação do parecer (...).
1947

Art. 34. (...)
§ 4º Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação do parecer (...).

IX-A – na votação, serão colhidos primeiramente os votos dos membros
titulares presentes e, em seguida, os dos suplentes dos partidos dos titulares ausentes;85
X – se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como
da Comissão e, desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator substituto e pelos Autores de votos vencidos, em separado ou com
restrições, que manifestem a intenção de fazê-lo; constarão da conclusão
os nomes dos votantes e os respectivos votos;
1972

Art. 50. (...)
§ 10. (...) [o parecer], se aprovado em todos os seus termos, será tido como da Comissão,
e, desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator-Substituto e, se assim
o desejarem, pelos Autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que o
queiram fazer e manifestem, na assentada, a intenção de fazê-lo, constando, porém,
obrigatoriamente, da conclusão, os nomes dos que votaram em qualquer sentido, bem
como cópia da ata, ou das atas, das reuniões em que a matéria tenha sido apreciada.
1955

Art. 39. (...)
§ 10. (...) [o parecer], se fôr aprovado em todos os seus têrmos, será tido como da Comissão, e, de logo, assinado pelo Presidente, pelo Relatar e Revisor, e, se assim o desejarem,
pelos Autores de votos vencidos, em separados ou com restrições, que o queiram fazer e
manifestem, na assentada, a intenção de fazê-lo, constando, porém, obrigatòriamente,
da conclusão, os nomes dos Deputados que votaram em qualquer sentido, bem como
cópia da ata ou das atas das sessões em que a matéria tenha sido apreciada.

85
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1949

Art. 39. (...)
§ 7º (...) [o parecer], se fôr aprovado em todos os seus têrmos, será tido como da Comissão, e, de logo, assinado pelos membros presentes.
1947

Art. 34. (...)
§ 4º (...) [o parecer], se fôr aprovado em todos os seus termos, será tido como da Comissão, e de logo, assinado pelos membros presentes.
1904

Art. 210. A Commissão a quem fôr enviada a materia interporá sobre ella seu parecer
por escripto, devendo assignal-o todos os membros ou, ao menos, a maioria delles,
observado o processo prescripto no Capitulo VI, deste Titulo.
Art. 211. O membro ou membros da Commissão, que não concordarem com a maioria della, poderão assignar o parecer – vencido – ou – com restricções – e dar o seu
voto em separado, dentro do prazo maximo de cinco dias, caso não prefiram redigil-o
immediatamente.86
1891

Art. 168. A Commissão a quem fôr enviada a materia interporá sobre ella seu parecer
por escripto, em que deverão assignar todos os membros ou, ao menos, a maioria delles,
observado o processo prescripto pelo Capitulo V.
Art. 169. O membro ou membros da Commissão, que não concordarem com a maioria
della, poderão assignar o parecer – vencido – ou – com restricções – e dar o seu voto em
separado.
1870

Art. 194. A Commissão, á quem for enviada a materia, interporá sobre ella seu parecer
por escripto, em que deverão assignar todos os membros ou ao menos a maioria delles
sem o que se não julgará parecer de Commissão.
Art. 195. O membro ou membros da Commissão, que não concordarem com a maioria
della, poderão assignar o parecer – vencidos – ou – com restricções –, e dar o seu voto
em separado.
1831

Art. 177. A Commissão, á quem for enviada a materia, interporá sobre ella, como entender, seu parecer por escrito, em que deverão assignar todos os membros, ou ao menos a maioria da Commissão, sem o que se não julgará parecer de Commissão.
Art. 178. O membro, ou membros da Commissão, que não concordarem com a maioria
della, poderão assignar o parecer – vencidos – ou – com restricções – ou poderáo dar
o seu voto em separado.

86

O prazo de cinco dias foi introduzido pelo Regimento de 13 de julho de 1899.
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1826

45. Os pareceres das Commissoens, e os projectos de leis, que nellas se fizerem, serão asignados por todos os membros; e se algum discordar poderá dar o seu voto em separado.

XI – se ao voto do Relator forem sugeridas alterações, com as quais ele
concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação
do novo texto;
1972

Art. 50. (...)
§ 11. Se tiver o voto do Relator sofrido alterações, com as quais ele concorde, será a ele
concedido prazo até a próxima reunião para a redação do vencido.
1955

Art. 39. (...)
§ 11. Se tiver o parecer sofrido alterações, com as quais concorde o Relator, será a este
concedido prazo até a próxima reunião para a redação do vencido.
1949

Art. 39. (...)
§ 8º Se tiver o parecer sofrido alterações, com as quais concorde o Relator, será, a êste,
concedido prazo, até a próxima reunião, para o redigir de conformidade com o vencido, ou, apenas, de 48 horas, em caso de urgência.
1947

Art. 35. (...)
§ 5º Se tiver o parecer sofrido alterações, com os quais concorde o Relator, será a êste
concedido prazo, até a próxima reunião, para o redigir de conformidade com o vencido, ou apenas, em quarenta e oito horas, em caso de urgência.
1934

Art. 64. (...)
§ 3º Lido, discutido e votado, em reunião da Commissão, o relatório sobre qualquer
materia, o Relator terá o prazo de quarenta e oito horas improrogaveis, para redigir o
parecer de acordo com o vencido.
1928

Art. 117. (...)
§ 3º Lido, discutido e votado, em reunião da Commissão, o relatorio sobre qualquer
materia, o Relator terá o prazo de quarenta e oito horas improrogavel, para redigir, de
accôrdo com o vencido, o parecer.

XII – se o voto do Relator não for adotado pela Comissão, a redação do
parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte pelo Relator
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substituto, salvo se vencido ou ausente este, caso em que o Presidente designará outro Deputado para fazê-lo;
1972

Art. 50. (...)
§ 12. Se o voto do Relator não for adotado pela maioria da Comissão, o Presidente designará outro Relator, assim como seu substituto, para a redação do parecer.
§ 13. A apresentação do parecer vencedor será feita até a reunião ordinária seguinte.
1955

Art. 39. (...)
§ 12. Se o parecer do Relator não fôr adotado pela maioria da Comissão, o Presidente
designará outro Deputado, para a redação do vencido.
§ 13. Para a apresentação do novo parecer, será concedido o prazo de três dias.
1949

Art. 39. (...)
§ 9º Se o parecer do Relator não fôr adotado pela maioria da Comissão, o Presidente
designará outro Relator.
§ 10. Para a apresentação do novo parecer, será concedido o prazo de três dias.
1947

Art. 35. (...)
§ 6º Se o parecer do Relator não fôr adotado pela maioria da Comissão, o Presidente
designará outro Relator.
§ 7º Para a apresentação do novo parecer, será concedido a êste Relator o prazo de três
dias.
1934

Art. 65. Se o parecer do Relator não fôr adoptado pela maioria da Commissão, o Presidente designará novo Relator, dentre os que constituírem maioria.
§ 1º Para a apresentação do novo parecer será concedido ao segundo Relator o prazo
de tres dias.
1928

Art. 118. Si o parecer do Relator não fôr adoptado pela maioria da Commissão, o Presidente designará, dentre os que constituírem maioria, novo Relator.
§ 1º Para a apresentação do novo parecer será concedido ao segundo Relator o prazo
de tres dias.

XIII – na hipótese de a Comissão aceitar parecer diverso do voto do Relator, o deste constituirá voto em separado;
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1972

Art. 50. (...)
§ 14. Na hipótese de aceitar a Comissão parecer diverso do voto do Relator, o deste
passará a constituir voto em separado.
(...)
§ 16. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados:
1955

Art. 39. (...)
§ 14. Na hipótese de aceitar a Comissão parecer oposto no do Relator, o deste passará a
constituir voto em separado.
1949

Art. 39. (...)
§ 11. Na hipótese de aceitar a Comissão parecer diverso, o do primeiro Relator passará
a constituir voto em separado.
1947

Art. 35. (...)
§ 8º Na hipótese de aceitar a Comissão parecer diverso, o do primeiro Relator passará
a constituir voto em separado.
1934

Art. 65. (...)
§ 2º Na hypothese de acceitar a Commissão parecer diverso do do primeiro Relator, o
deste passará a constituir voto em separado.
§ 3º Aos membros da Commissão, que pretenderem redigir voto em separado, será
concedido o prazo commum, improrogavel, de tres dias.
1928

Art. 118. (...)
§ 2º Na hypothese da Commissão acceitar parecer diverso do do primeiro Relator seu
passará a constituir voto em separado.
§ 3º Aos membros da Commissão, que pretenderem redigir voto em separado, será
concedido, em commum, o prazo, improrogavel, de tres dias.

XIV – para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão
considerados:
a) favoráveis – os “pelas conclusões”, “com restrições” e “em separado” não
divergentes das conclusões;
b) contrários – os “vencidos” e os “em separado” divergentes das conclusões;
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1972

Art. 50. (...)
§ 16. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados:
a) favoráveis – os “pelas conclusões”, “com restrições” e “em separado” não divergentes
das conclusões;
b) contrários – os “vencidos” e os “em separado”, divergentes das conclusões.
1955

Art. 39. (...)
§ 16. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer, serão considerados:
I – favoráveis: os “pelas conclusões”, “com restrições” e “em separado” não divergentes
das conclusões;
II – contrários: os “vencido” e os “em separado”, divergentes das conclusões.
1949

Art. 39. (...)
§ 13. Para o efeito da contagem dos votos, relativos ao parecer, serão considerados;
I – favoráveis: os “pelas conclusões”, “com restrições” e “em separado” não divergentes
das conclusões;
II – contrários: os “vencidos”.
1947

Art. 35. (...)
§ 10. Para o efeito da contagem dos votos, relativos ao parecer, serão considerados:
I – favoráveis: os “pelas conclusões”, “com restrições” e “em separado”, não divergentes
da conclusão;
II – contrários: os “vencidos”.
1934

Art. 65. (...)
§ 4º Para o effeito da contagem dos votos relativos ao parecer, os “vencidos” e os “em
separado” serão considerados contrários, os “pelas conclusões” e os “com restricções”
serão declarados favoráveis.
1928

Art. 118. (...)
§ 4º Para o effeito da contagem dos votos relativos ao parecer, os “vencidos” e os “em
separado” serão considerados contrários, e os “pelas conclusões” e os “com restricções”
serão declarados favoráveis.

XV – sempre que adotar parecer com restrição, o membro da Comissão
expressará em que consiste a sua divergência; não o fazendo, o seu voto
será considerado integralmente favorável;
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1972

Art. 50. (...)
§ 17. Sempre que adotar parecer com restrição, é obrigado o membro da Comissão a
enunciar em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto será considerado
integralmente favorável.
1955

Art. 39. (...)
§ 17. Sempre que votar um parecer com restrição, é obrigado o membro da Comissão a
enunciar onde está sua divergência. Não o fazendo, seu voto será considerado integralmente favorável.

XVI – ao membro da Comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por duas sessões, se não se tratar de matéria em regime de
urgência; quando mais de um membro da Comissão, simultaneamente,
pedir vista, ela será conjunta e na própria Comissão, não podendo haver
atendimento a pedidos sucessivos;
1972

Art. 50. (...)
§ 15. Ao membro da Comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por
cinco dias, se se tratar de proposição de tramitação ordinária, e por vinte e quatro horas
quando se tratar de matéria em regime de urgência não expressamente prevista no Regimento (art. 148, inciso XII). Nos casos em que a urgência resultar de preceito expresso
do Regimento (art. 148, incisos I a XI e XIII) não haverá atendimento a pedido de vista.
Quando mais de um membro da Comissão, simultaneamente, pedir vista, ela será conjunta e na própria Comissão, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos. (...)
1955

Art. 39. (...)
§ 15. Ao membro da Comissão que pedir vista de processo, ser-lhe-á concedida esta por
cinco dias, se se tratar de assuntos de tramitação ordinária, e por 24 horas quando se
tratar de matéria em regime de urgência não expressamente prevista no Regimento. Nos
casos em que a urgência resultar de preceito expresso do Regimento não haverá pedido
de vista. Quando mais de um membro da Comissão pedir vista, ela será conjunta e na
própria Comissão. (...)
1949

Art. 39. (...)
§ 12. O membro da Comissão, que pedir vista, ser-lhe-á concedida este por cinco dias,
no máximo, salvo se se tratar de matéria em regime de urgência, quando o prazo será
apenas de 24 horas. Se fôr solicitada vista por mais de um membro da Comissão, será
dada em comum, pelos mesmos prazos, na própria Comissão.
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1947

Art. 34. (...)
§ 9º Ao membro da Comissão, que pedir vista, será esta concedida por três dias. Se
fôr solicitada vista por mais de um membro da Comissão, será dada em comum, pelo
mesmo prazo, na Comissão.

XVII – os processos de proposições em regime de urgência não podem
sair da Comissão, sendo entregues diretamente em mãos dos respectivos
Relatores e Relatores substitutos;
1972

Art. 50. (...)
§ 15. (...) Os processos de proposições em regime de urgência não podem sair da Comissão, sendo entregues diretamente em mãos dos Relatores e Relatores-Substitutos
respectivos.
1955

Art. 39. (...)
§ 15. (...) As proposições em regime de urgência não podem sair da Comissão, sendo
entregues diretamente em mãos dos Relatores e Revisores respectivos.

XVIII – poderão ser publicadas as exposições escritas e os resumos das
orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores, ou as notas taquigráficas, se assim entender a Comissão;
1972

Art. 50. (...)
§ 22. Poderão ser publicadas as exposições escritas e resumo das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores ou as notas taquigráficas, se assim entender a Comissão.
1955

Art. 39. (...)
§ 21. Poderão ser publicadas as exposições escritas e resumo das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores, ou as notas taquigráficas, se assim entender a Comissão.
1949

Art. 43. (...) [Artigo referente à participação, nos trabalhos, dos Deputados não membros da Comissão.]
§ 2º Poderão ser publicadas as exposições escritas, o resumo das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores ou as notas taquigrafadas, se assim o entender a Comissão.
1947

Art. 39. (...) [Artigo referente à participação, nos trabalhos, dos Deputados não membros da Comissão.]
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§ 1º Assim as exposições escritas com o resumo das orais, se os Autores redigirem os
extratos, poderão ser publicados.
1934

Art. 70. (...) [Artigo referente à participação, nos trabalhos, dos Deputados não membros da Comissão.]
Paragrapho unico. As exposições escriptas, assim como o resumo das oraes, se os Autores redigirem os extractos, poderão ser publicadas.
1928

Art. 123. (...) [Artigo referente à participação, nos trabalhos, dos Deputados não membros da Comissão.]
Paragrapho unico. As exposições escriptas, assim como o resumo das oraes, si os Autores redigirem os extractos, poderão ser publicadas.
1904

Art. 74. (...) [Artigo referente à participação, nos trabalhos, dos Deputados não membros da Comissão.]
§ 1º As exposições escriptas que forem apresentadas ás Comissões serão impressas com o
parecer, si os seus Autores o requererem, assim como o resumo das observações que forem feitas verbalmente, desde que os interessados se encarreguem de redigir os extractos.
1891

Art. 54. (...) [Artigo referente à participação, nos trabalhos, dos Deputados não membros da Comissão.]
§ 1º As exposições escriptas que forem apresentadas ás Comissões serão impressas com o
parecer, si os seus Autores o requererem, assim como o resumo das observações que forem feitas verbalmente, desde que os interessados se encarreguem de redigir os extractos.

XIX – nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das
Comissões sem prévia autorização do seu Presidente, observadas as diretrizes fixadas pela Mesa;
1972

Art. 56. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das Comissões
sem prévia autorização do Presidente da Câmara.
1955

Art. 46. Nenhuma irradiação, ou gravação poderá ser feita dos debates das Comissões
sem prévia autorização da Câmara.

XX – quando algum membro de Comissão retiver em seu poder papéis a
ela pertencentes, adotar-se-á o seguinte procedimento:
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a) frustrada a reclamação escrita do Presidente da Comissão, o fato será
comunicado à Mesa;
b) o Presidente da Câmara fará apelo a este membro da Comissão no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe para isso o prazo de duas sessões;
c) se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o Presidente da Câmara designará substituto na Comissão para o membro faltoso, por indicação
do Líder da bancada respectiva, e mandará proceder à restauração dos autos;
1972

Art. 51. Quando algum membro de Comissão retiver em seu poder, após reclamação
escrita de seu Presidente, papéis a ela pertencentes, será o fato comunicado à Mesa.
§ 1º O Presidente da Câmara fará apelo a esse membro da Comissão, no sentido de
atender à reclamação, fixando-lhe para isso o prazo de duas sessões.
§ 2º Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o Presidente da Câmara dará
substituto na Comissão ao membro faltoso e mandará proceder à restauração dos autos.
1955

Art. 40. Quando algum membro da Comissão retiver em seu poder, após reclamação
escrita de seu Presidente, papéis a ela pertencentes, será o fato comunicado à Mesa.
§ 1º O Presidente da Câmara fará apêlo a êsse membro da Comissão, no sentido de
atender à reclamação, fixando-lhe para isso o prazo de duas sessões.
§ 2º Se, extinto o prazo, não houver sido atendido o apêlo, o Presidente da Câmara
dará substituto na Comissão ao membro faltoso e mandará proceder à restauração do
processo.
1949

Art. 40. Quando algum membro de Comissão retiver em seu poder, após reclamação
escrita de seu Presidente, papéis a ela pertencentes, será este fato comunicado à Mesa.
§ 1º O Presidente da Câmara fará apêlo a êsse membro da Comissão no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe para isso o prazo de duas sessões.
§ 2º Se, extinto o prazo, não houver sido atendido o apêlo, o Presidente da Câmara
dará substituto na Comissão ao membro faltoso e mandará proceder à restauração do
processo.
1947

Art. 40. Quando um membro da Comisso retiver em seu poder, após reclamação escrita do seu Presidente, papéis a ela pertencentes, será o fato comunicado à Mesa.
§ 1º O Presidente da Câmara fará apêlo a esse membro de Comissão no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe para isso breve prazo.
§ 2º Se, extinto o prazo, não houver sido atendido o apêlo, o Presidente da Câmara dará
substituto na Comissão ao membro faltoso.

309

Art. 57

Memória e análise de leis

1934

Art. 71. Quando um membro de Commissão retiver em seu poder, após reclamação escripta de seu Presidente, papeis á mesma pertencentes, será o facto communicado á Mesa.
§ 1º O Presidente da Camara fará apello a esse membro de Commissão no sentido de
attender á reclamação, fixando-lhe para isso breve prazo.
§ 2º Si, extincto esse prazo, não houver sido attendido o apello, o Presidente da Camara
dará substituto na Commissão ao membro faltoso.
1928

Art. 124. Quando um membro de Commissão retiver em seu poder, após reclamação escripta de seu Presidente, papeis á mesma pertencentes, será o facto communicado á Mesa.
§ 1º O Presidente da Camara fará apello a esse membro de Commissão no sentido de
attender á reclamação, fixando-lhe para isso breve prazo.
§ 2º Si, extincto esse prazo, não houver sido attendido o apello, o Presidente da Camara
dará substituto na Commissão áquelle seu membro.

XXI – o membro da Comissão pode levantar questão de ordem sobre a
ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida conclusivamente pelo seu Presidente poderá a questão ser levada,
em grau de recurso, por escrito, ao Presidente da Câmara, sem prejuízo do
andamento da matéria em trâmite.
1972

Art. 55. Cabe a qualquer membro da Comissão levantar questão de ordem, resolvida,
conclusivamente, pelo Presidente desta, sobre a ação ou omissão do órgão técnico que
integra. Somente após esta decisão poderá a questão ser levada, em grau de recurso, por
escrito, ou oralmente, ao Presidente da Câmara.
1955

Art. 44. Cabe a qualquer membro de Comissão, e a ser resolvida, conclusivamente,
pelo Presidente desta, levantar questão de ordem sobre a ação ou omissão de órgão
técnico que integra. Sòmente após essa decisão poderá a questão ser levada, em grau de
recurso, por escrito, ou oralmente, ao Presidente da Câmara.
1949

Art. 46. O Presidente de Comissão resolverá conclusivamente qualquer questão de ordem perante ela formulada.
Parágrafo único. Se fôr interposto recurso escrito contra a decisão, e a maioria da
Comissão aprovar o seu encaminhamento ao Presidente da Câmara, a êste caberá a
solução definitiva da questão.
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Art. 59

Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à Mesa até a
sessão subsequente, para serem anunciados na Ordem do Dia.87
§ 1º Dentro de cinco sessões da publicação referida no caput, poderá ser
apresentado o recurso de que trata o art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal.
§ 2º Durante a fluência do prazo recursal, o avulso da Ordem do Dia de
cada sessão deverá consignar a data final para interposição do recurso.
§ 3º O recurso, dirigido ao Presidente da Câmara e assinado por um décimo, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente,
dentre a matéria apreciada pelas Comissões, o que será objeto de deliberação do Plenário.88
§ 4º Fluído o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final ou arquivada, conforme o caso.
§ 5º Aprovada a redação final pela Comissão competente, o projeto de lei
torna à Mesa para ser encaminhado ao Senado Federal ou à Presidência da
República, conforme o caso, no prazo de setenta e duas horas.
Art. 59. Encerrada a apreciação, pelas Comissões, da matéria sujeita à deliberação do Plenário, ou na hipótese de ser provido o recurso mencionado no § 1º do artigo anterior, a proposição será enviada à Mesa e aguardará inclusão na Ordem do Dia.

87

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria pela última Comissão de mérito a que tenha sido distribuída,
a proposição e respectivos pareceres serão mandados a publicação e remetidos à Mesa até a sessão
subseqüente, para serem anunciados na Ordem do Dia.”

88

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “§ 3º O recurso, dirigido
ao Presidente da Câmara e assinado por um décimo, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pela Comissão, aquela que será objeto de deliberação
do Plenário.”
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Seção X
Da Fiscalização e Controle
Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões:
I – os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial referida no art. 70 da Constituição Federal;
II – os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, seja qual for a autoridade que os tenha praticado;
III – os atos do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Ministros de
Estado, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral
da República e do Advogado-Geral da União que importarem, tipicamente,
crime de responsabilidade;
IV – os de que trata o art. 253.
Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria de competência destas, obedecerão às regras seguintes:
I – a proposta da fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer membro ou Deputado, à Comissão, com específica indicação do ato
e fundamentação da providência objetivada;
II – a proposta será relatada previamente quanto à oportunidade e conveniência da medida e o alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de
execução e a metodologia de avaliação;
III – aprovado pela Comissão o relatório prévio, o mesmo Relator ficará
encarregado de sua implementação, sendo aplicável à hipótese o disposto
no § 6º do art. 35;
IV – o relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação da
legalidade do ato, avaliação política, administrativa, social e econômica de sua
edição, e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, atenderá, no que couber, ao que dispõe o art. 37.
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Art. 62

§ 1º A Comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo,
poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou informações previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.
§ 2º Serão assinados prazos não inferiores a dez dias para cumprimento
das convocações, prestação de informações, atendimento às requisições
de documentos públicos e para a realização de diligências e perícias.
§ 3º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a apuração da responsabilidade do infrator, na forma da lei.
§ 4º Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, identificados com estas classificações, observar-se-á o prescrito
no § 5º do art. 98.

Seção XI
Da Secretaria e das Atas
Art. 62. Cada Comissão terá uma Secretaria incumbida dos serviços de
apoio administrativo.
1972

Art. 82. Toda Comissão terá como Secretário um funcionário dos serviços administrativos da Câmara, a quem incumbirá a redação da ata e a supervisão dos trabalhos
administrativos do órgão.
1955

Art. 58. Tôda Comissão terá como Secretário um funcionário da Secretaria da Câmara, a quem incumbirá a redação da ata.
(...)
§ 2º O Secretário de Comissão será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo
funcionário mais graduado da Secretaria da Câmara, a serviço da mesma Comissão.
1949

Art. 60. Tôda Comissão terá como Secretário um funcionário da Secretaria da Câmara, a quem incumbirá a redação da ata.
(...)
§ 2º O Secretário de Comissão será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo
funcionário mais graduado da Secretaria da Câmara a serviço da mesma Comissão.
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1947

Art. 50. (...)
§ 5º As Comissões serão secretariadas por funcionários da Secretaria da Câmara.
1934

Art. 82. (...)
§ 5º As Commissões serão secretariadas, em suas reuniões publicas, por funccionarios
da Secretaria da Camara.
1928

Art. 135. (...)
§ 5º As Commissões serão secretariadas, em suas reuniões publicas, por funccionarios
da Secretaria da Camara.

Parágrafo único. Incluem-se nos serviços de Secretaria:
I – apoiamento aos trabalhos e redação da ata das reuniões;
II – a organização do protocolo de entrada e saída de matéria;
III – a sinopse dos trabalhos, com o andamento de todas as proposições
em curso na Comissão;
IV – o fornecimento ao Presidente da Comissão, no último dia de cada
mês, de informações sucintas sobre o andamento das proposições;
V – a organização dos processos legislativos na forma dos autos judiciais,
com a numeração das páginas por ordem cronológica, rubricadas pelo Secretário da Comissão onde foram incluídas;
VI – a entrega do processo referente a cada proposição ao Relator, até o dia
seguinte à distribuição;
VII – o acompanhamento sistemático da distribuição de proposições aos
Relatores e Relatores substitutos e dos prazos regimentais, mantendo o
Presidente constantemente informado a respeito;
VIII – o encaminhamento, ao órgão incumbido da sinopse, de cópia da
ata das reuniões com as respectivas distribuições;
IX – a organização de súmula da jurisprudência dominante da Comissão,
quanto aos assuntos mais relevantes, sob orientação de seu Presidente;
X – o desempenho de outros encargos determinados pelo Presidente.
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Art. 62

1972

Art. 82. (...)
§ 1º O serviço da Secretaria da Comissão compreenderá:
a) a organização do protocolo de entrada e saída de qualquer matéria;
b) a sinopse dos trabalhos, com o andamento regular de todas as proposições em curso
na Comissão;
c) a remessa no último dia de cada mês, ao Presidente da Comissão, que enviará cópia
à Mesa, de informações sucintas sobre as proposições em andamento, com a relação, se
for o caso, tanto das que dependem de parecer, quanto das que estejam com ele à espera
de votação;
d) o desempenho de outros encargos determinados pelo Presidente;
e) a organização de pastas com cópia de todos os pareceres apresentados e aprovados,
com índice sumário, que permita sua imediata localização;
f) a organização do processo a ser distribuído ao Relator-Substituto;
g) manter, em quadro próprio, a distribuição das proposições aos Relatores e Relatores
Substitutos, com a respectiva data, informando ao Presidente daqueles que já tiverem
excedido os prazos regimentais;
h) encaminhar à Seção de Sinopse cópia da ata das reuniões com as respectivas distribuições;
i) o exercício da atribuição a que se refere o § 4º do art. 86 deste Regimento.
Art. 50. (...)
§ 20. Os pareceres e votos, os substitutivos e quaisquer pronunciamentos escritos dos
Relatores e demais membros da Comissão serão datilografados em duas vias, anexada
a primeira ao processo e a outra destinada à impressão.
§ 21. Será imediatamente publicado no Diário do Congresso Nacional o parecer aprovado pela Comissão.
(...)
§ 24. Todos os processos terão suas páginas numeradas por ordem cronológica, rubricadas pelo Secretário da Comissão onde se deu o acréscimo e cosidas a cordel, na forma
dos autos judiciais.
1955

Art. 58. (...)
§ 1º O serviço da Secretaria de Comissão compreenderá:
I – a organização do protocolo de entrada e saída de qualquer matéria;
II – a sinópse dos trabalhos, com o andamento regular de tôdas as proposições em
curso na Comissão;
III – a remessa no último dia de cada mês, ao Presidente da Comissão, que enviará cópia
à Mesa, de informações suscintas sôbre as proposições em andamento, com a relação se
fôr o caso, tanto das que dependam de parecer, quanto das que estejam com ele à espera
de votação;
IV – o desempenho de outros encargos determinados pelo Presidente;
V – a organização de pastas com cópia de todos os pareceres apresentados e aprovados;
VI – a reconstituição do processo a ser distribuído aos Revisores.
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Art. 39. (...)
§ 23. Todos os processos terão suas páginas numeradas, por ordem cronológica e rubricadas
pelo Secretário da Comissão onde se deu o acréscimo e cosidas a cordel, em forma de auto
judicial.
§ 20. Os pareceres e votos, os substitutivos e quaisquer pronunciamentos escritos dos
Relatores e demais membros da Comissão serão dactilografados em duas vias, a primeira para ser anexada ao processo e a outra destinada à impressão.
1949

Art. 60. (...)
§ 1º O serviço de Secretaria de Comissão compreenderá:
I – a organização do protocolo de entrada e saída de qualquer matéria;
II – a sinopse dos trabalhos, como andamento regular de tôdas as proposições em curso
na Comissão;
III – a remessa, no último dia de cada mês, ao Presidente da Comissão, que enviará
cópia à Mesa, de informações sucintas sôbre as proposições em andamento, com a relação, se fôr o caso, tanto das que dependam de parecer há menos de vinte dias, quanto
das que estejam sem êle há mais tempo;
IV – o desempenho de outros encargos determinados pelo Presidente.
Art. 88. Todos os processos, quer se refiram a projetos, quer a outras matérias, serão
numerados por folhas, sub-postas cronologicamente, a partir da inicial.
Art. 39. (...)
§ 16. Os pareceres e votos, os substitutivos e quaisquer pronunciamentos escritos dos
Relatores e demais membros da Comissão serão datilografados em duas vias, a primeira para ser anexada ao processo e a outra destinada à impressão.
§ 17. A Comissão fará inserir em cada processo cópia da ata ou das atas das reuniões em
que a respectiva matéria tenha sido apreciada.
1947

Art. 50. (...)
§ 6º Aos Secretarios das Commissões compete além da redação das atas, a organização do
protocolo e da sinopse dos trabalhos, com o andamento de todas as proposições, dia a dia.
1934

Art. 82. (...)
§ 6º Aos Secretários das Commissões compete, além da redacção das suas actas, a organização do protocollo dos trabalhos, com o andamento dos mesmos.
1928

Art. 135. (...)
§ 6º Aos Secretarios das Commissões compete além da redacção das suas actas, a organização do protocollo dos seus trabalhos, com o andamento das respectivas proposições.
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Art. 63

Art. 63. Lida e aprovada, a ata de cada reunião da Comissão será assinada
pelo Presidente e rubricada em todas as folhas.
Parágrafo único. A ata será publicada no Diário da Câmara dos Deputados,
de preferência no dia seguinte, e obedecerá, na sua redação, a padrão uniforme de que conste o seguinte:
I – data, hora e local da reunião;
II – nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência
às faltas justificadas;
III – resumo do expediente;
IV – relação das matérias distribuídas, por proposições, Relatores e Relatores substitutos;
V – registro das proposições apreciadas e das respectivas conclusões.
1972

Art. 82. (...)
§ 2º Lida e aprovada, no início de cada reunião, a ata da reunião anterior será assinada
pelo Presidente da Comissão e rubricada em todas as folhas.
§ 3º As atas das reuniões das Comissões obedecerão a padrão uniforme, serão datilografadas em folhas avulsas e encadernadas anualmente, com índice sumário das matérias nelas contidas.
Art. 83. Das atas das reuniões, que serão publicadas obrigatoriamente no Diário do
Congresso Nacional, de preferência no dia seguinte, deverão constar:
I – hora e local da reunião;
II – nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas
justificadas;
III – resumo do expediente;
IV – relação da matéria distribuída por assuntos, Relatores e Relatores-Substitutos;
V – registro das proposições apreciadas e as respectivas conclusões.
1955

Art. 59. Das atas das reuniões, que serão publicadas obrigatòriamente no Diário do
Congresso Nacional, de preferência no dia seguinte, deverão constar:
I – hora e local da reunião;
II – nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas
justificadas;
III – resumo do expediente;
IV – relação da matéria distribuída por assunto, Relatores e Revisores.
1949

Art. 61. Das atas das reuniões. que serão publicadas obrigatoriamente no Diário do
Congresso Nacional, de preferência no dia seguinte, deverão constar:
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I – hora e local da reunião;
II – nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas
justificadas;
III – resumo do expediente;
IV – relação da matéria distribuída, por assuntos e Relatores;
V – referência sucinta aos relatórios e pareceres lidos, aos debates e às votações;
(...)
§ 3º As atas das reuniões das Comissões serão datilografadas em folhas avulsas e encadernadas anualmente.
1947

Art. 50. Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão atas com o sumário do que durante
elas houver ocorrido.
§ 1º As atas das reuniões públicas serão publicadas, obrigatoriamente, no Diário do
Congresso Nacional do dia seguinte ao da reunião.
§ 2º Dessas atas constarão:
I – a hora e o local da reunião;
II – os nomes dos membros presentes da Comissão e os dos ausentes com causa justificada;
III – a distribuição das matérias, por assuntos e Relatores;
IV – referências sucintas aos relatórios lidos e aos debates;
V – os pareceres lidos, em sumário.
(...)
§ 7º As atas das reuniões das Comissões serão dactilografadas em fôlhas avulsas e encadernadas anualmente.
1934

Art. 82. Das reuniões das Commissões lavrar-se-ão actas, com o summario do que
durante ellas houver occorrido.
§ 1º As atas das reuniões públicas serão publicadas, obrigatoriamente, no Diário do
Congresso Nacional do dia seguinte ao da reunião.
§ 2º Dessas atas constarão:
a) a hora e o local em que se houver dado a reunião;
b) os nomes dos membros da Commissão que compareceram e os dos que não compareceram com causa justificada, ou sem ella;
c) a distribuição das matérias, por assumptos e Relatores;
d) os pareceres lidos, em summario;
e) referencias succintas aos relatórios lidos e aos debates.
Art. 59. (...)
§ 2º A distribuição de materia deverá constar da acta publicada no Diario do Poder
Legislativo, por assumptos e Relatores.
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Art. 64

1928

Art. 135. Das reuniões das Commissões lavrar-se-ão actas, com o summario do que
durante ellas houver occorrido.
§ 1º As actas das reuniões não secretas serão dadas á publicidade no Diario do Congresso.
§ 2º Dessas actas constarão:
a) a hora e o local em que houver logar a reunião;
b) os nomes dos membros da Commissão que compareceram e os dos que não compareceram, com causa justificada ou sem ella;
c) a distribuição das matérias, por assumptos e Relatores;
d) os pareceres lidos, em summario;
e) referencias succintas aos relatórios lidos e aos debates.
Art. 104. (...)
§ 2º A distribuição de materia deverá constar na acta publicada no Diario do Congresso,
por materias e Relatores.

Seção XII
Do Assessoramento Legislativo
Art. 64. As Comissões contarão, para o desempenho das suas atribuições,
com assessoramento e consultoria técnico-legislativa e especializada em
suas áreas de competência, a cargo do órgão de assessoramento institucional da Câmara, nos termos de resolução específica e do que prevê o § 1º
do art. 278.
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TÍTULO III
DAS SESSÕES DA CÂMARA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão:
I – preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura;
II – deliberativas:
a) ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez
por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às quatorze horas;
b) extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados
para as ordinárias;
III – não deliberativas:
a) de debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém sem
Ordem do Dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se
às quatorze horas nas segundas e às nove horas nas sextas-feiras, disciplinando o Presidente da Câmara dos Deputados o tempo que corresponderia à Ordem do Dia, podendo os Líderes delegar a membros de suas
bancadas o tempo relativo às Comunicações de Lideranças;
b) solenes, as realizadas para grandes comemorações ou para homenagens
especiais;
IV – (revogado).89

89
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012. Redação original: “Art. 65. As sessões da Câmara serão: I – preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional
na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura; II – ordinárias, as de qualquer sessão
legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, em todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira; III – extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias; IV – solenes,
as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais.”
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Art. 65

1972

Art. 84. As sessões da Câmara serão:
I – preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional
na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura;
II – ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, em
todos os dias úteis, exceto aos sábados;
III – extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as
ordinárias;
IV – solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais.
1955

Art. 60. As sessões da Câmara serão:
I – preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional, em cada sessão legislativa;
II – ordinárias, as de qualquer sessão legislativa. Realizadas todos os dias úteis, exceto
aos sábados;
III – extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as
ordinárias;
IV – solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais.
1949

Art. 62. As sessões da Câmara serão:
I – preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional, em cada sessão legislativa;
II – ordinárias, as de qualquer sessão legislativa realizadas todos os dias úteis, exceto
aos sábados;
III – extraordinárias, as realizadas em dia ou hora diversos dos prefixados para as
ordinárias;
IV – solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais.
1947

Art. 51. As sessões serão preparatórias, ordinárias e extraordinárias:
I – preparatórias as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional,
em cada sessão legislativa;
II – ordinárias as de qualquer sessão legislativa realizadas quotidianamente, exceto aos
sábados;
III – extraordinárias as realizadas em dia, ou hora, diversos dos prefixados para as
ordinárias.
1934

Art. 90. As sessões da Camara dos Deputados serão preparatorias, ordinarias, e
extraordinarias.
§ 1º Preparatorias são as sessões que precedem á inauguração da Camara dos Deputados.
§ 2º Ordinarias são as sessões quotidianas de qualquer sessão legislativa.
§ 3º Extraordinarias são as sessões realizadas em dia, ou hora, diversos dos prefixados
para as sessões ordinárias.
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Art. 93. (...)
§ 4º Embora funccionando com o Senado, em sessão conjuncta, poderá a Camara dos
Deputados realizar, separadamente, sessões extraordinarias, em horas differentes, previamente annunciadas.
1928

Art. 143. As sessões da Camara dos Deputados serão preparatorias, ordinarias ou
extraordinarias.
§ 1º Preparatorias são as sessões que precedem á installação do Congresso Nacional.
§ 2º Ordinarias são as sessões quotidianas de qualquer sessão legislativa.
§ 3º Extraordinarias são as sessões realizadas em dia, ou hora, diversos dos prefixados
para as sessões ordinárias.
Art. 146. (...)
§ 4º Quando o Congresso Nacional estiver funccionando poderá a Camara dos Deputados
realizar, separadamente, sessões extraordinarias em horas differentes, préviamente
annunciadas.
1904

Art. 77. As sessões da Camara serão (...) successivamente realizadas em todos os dias
uteis.
(...)
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, (...) determinar que haja sessão nos dias exceptuados.
1891

Art. 56. As sessões (...) serão successivas em todos os dias uteis. (...)
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado (...) determinar que haja sessão nos dias exceptuados.
1870

Art. 53. As sessões (...) serão successivas em todos os dias que não forem domingos,
dias santos, ou de festa nacional. (...)
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, (...) determinar que haja (...) duas sessões no dia seguinte
(...).
1831

Art. 55. As sessões (...) serão sucessivas em todos os dias, que não forem domingos, dias
santos e de festas nacionaes. (...).
1826

57. As sessoens (...) serão successivas em todos os dias, que não forem domingos, dias
santos, e de festas nacionaes.
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Art. 66. As sessões ordinárias terão duração de cinco horas e constarão de:
I – Pequeno Expediente, com duração de sessenta minutos improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer;
II – Grande Expediente, a iniciar-se às dez ou às quinze horas, conforme o
caso, com duração improrrogável de cinquenta minutos, distribuída entre
os oradores inscritos;
III – Ordem do Dia, a iniciar-se às dezesseis horas, com duração de três
horas prorrogáveis, para apreciação da pauta;
IV – Comunicações Parlamentares, desde que haja tempo, destinadas a
representantes de Partidos e Blocos Parlamentares, alternadamente, indicados pelos Líderes.90
1972

Art. 85. As sessões ordinárias da Câmara dos Deputados terão duração normal de cinco horas, a partir das treze horas e trinta minutos e constarão de:
I – Pequeno Expediente, com duração de sessenta minutos;
II – Grande Expediente, com duração de sessenta minutos, sendo trinta para cada orador.III – Ordem do Dia, com duração de cento e cinqüenta minutos;
IV – Comunicações das Lideranças, com duração de trinta minutos.
Art. 98. O expediente terá a duração de cento e vinte minutos improrrogáveis. [Modificações a este artigo foram feitas pela Resolução nº 79, de 1956.]
1962

Art. 28. A sessão da Câmara dos Deputados, normalmente de quatro horas, terá início
às quatorze horas e será dividida em duas partes.
90

Caput e incisos com redação alterada pelas Resoluções nos 3 de 1991, 1 de 1995 e 19 de 2012. Redação
original: “Art. 66. As sessões ordinárias terão normalmente duração de cinco horas, iniciando-se às
nove horas, quando convocadas para as sextas-feiras e, nos demais dias da semana, às treze horas
e trinta minutos, compreendendo: I – sessão de debates, às segundas e sextas-feiras, que constarão
de: a) Pequeno Expediente, com duração de sessenta minutos improrrogáveis, destinado à matéria
do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer; b) Comunicações de Lideranças, com duração de sessenta minutos improrrogáveis, salvo o disposto no § 3º do art. 84, destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional; c) Grande Expediente, com duração
de cento e oitenta minutos improrrogáveis, distribuídos igualmente entre os Deputados inscritos;
d) Comunicações Parlamentares, desde que haja tempo, destinadas a representantes de Partidos e
Blocos Parlamentares, alternadamente, indicados pelos Líderes; II – sessões deliberativas, às terças,
quartas e quintas-feiras, que constarão de: a) Pequeno Expediente, na forma da alínea a do inciso
anterior; b) Grande Expediente, com duração de noventa minutos improrrogáveis, distribuídos na
forma da alínea c do inciso anterior; c) Comunicações de Lideranças, na forma da alínea b do inciso
anterior; d) Ordem do Dia, com duração de noventa minutos prorrogáveis, para apreciação da pauta
da sessão; e) Comunicações Parlamentares, na forma da alínea d do inciso anterior.”
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I – a primeira, de cento e vinte minutos, reservada ao expediente, salvo nas sessões
destinadas a apresentação e discussão de moções, interpelações ou questão oral;
II – a segunda, de cento e vinte minutos, reservada à Ordem do Dia.
1955

Art. 62. A sessão ordinária terá inicio às quatorze horas e trinta minutos.
§ 1º A sessão da Câmara dos Deputados, normalmente de quatro horas, será dividida
em quatro partes:
a) a primeira parte, reservada ao expediente, terá a duração máxima de sessenta minutos, e é improrrogável;
b) a segunda, destinada à Ordem do Dia, normalmente de duas horas;
c) a terceira, de meia hora, improrrogável, durante a qual cada Deputado poderá fazer
uso da palavra por dez minutos, no máximo, para fundamentar para isso se haja inscrito em livro próprio, pessoalmente, ou por intermédio do Líder do seu Partido;
d) a quarta, normalmente de meia hora, para explicação pessoal, também mediante
inscrição em livro próprio.
§ 2º Se em discussão ou votação o projeto de orçamento, não haverá nem a terceira nem
a quarta parte e a sessão, bem como a Ordem do Dia, são consideradas automàticamente prorrogadas até às 19 horas e trinta minutos.
Art. 73. O expediente terá a duração de sessenta minutos improrrogáveis.
1949

Art. 63. A sessão ordinária terá início às quatorze horas e durará, normalmente, quatro
horas.
Art. 72. O expediente terá a duração de noventa minutos, improrrogáveis.
1947

Art. 52. A sessão ordinária terá inicio às quatorze horas e durará quatro horas.
Art. 60. O expediente terá a duração de noventa minutos, improrrogáveis, e será dividido em duas partes. A primeira será destinada à leitura do expediente e ao orador
devidamente inscrito, na forma do § 1º do art. 112. O tempo restante será destinado a
matéria relevante referida nos mesmos artigos e parágrafo.
1934

Art. 92. As sessões ordinarias serão diurnas e realizar-se-ão todos os dias úteis, durante a época regimental.
§ 1º As sessões ordinarias terão inicio ás 14 horas em ponto e durarão quatro horas
effectivas, pelo relogio da Camara.
§ 2º Quando figurarem em Ordem do Dia projectos de leis periodicas ou de reforma
constitucional, para discussão ou votação, as sessões durarão cinco horas.
§ 3º Na hypothese de se encerrar a discussão, ou a votação desses projectos de leis antes
de decorridas quatro horas de sessão, está durará apenas o tempo ordinario.
Art. 100. (...)
§ 9º A hora do expediente é improrogavel.
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1928

Art. 145. As sessões ordinarias serão diurnas e realizar-se-ão todos os dias uteis, durante a epoca regimental.
§ 1º As sessões ordinárias terão inicio ás 13 horas e ½ em ponto e durarão quatro horas
effectivas, pelo relogio da Camara.
§ 2º Quando figurararem em Ordem do Dia projectos de leis annuas, ou de reforma
constitucional para discussão, ou votação, as sessões durarão cinco horas.
§ 3º Na hypothese de se encerrar a discussão, ou a votação, dos projectos de leis annuas, que figurarern em Ordem do Dia, antes de decorridas quatro horas de sessão, essa
durará apenas esse tempo.
Art. 153. (...)
§ 9º A hora do expediente é improrogavel.
1904

Art. 77. As sessões da Camara serão publicas, principiarão ao meio dia, durarão quatro
horas, reguladas pelo relogio da sala, e serão successivamente realizadas em todos os
dias uteis. Poderá haver sessão nocturna, quando a Camara, a requerimento de algum
de seus membros, assim deliberar.
§ 1º Quando estiverem em Ordem do Dia para discussão as leis annuaes, as sessões
durarão cinco horas, sendo todavia, nestes como nos outros dias, destinada a primeira
hora, que será improrogavel, ao expediente, isto é, á leitura de officios, á apresentação
de requerimentos, indicações e projectos.91
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diárias e determinar que haja
sessão nos dias exceptuados (...).92
1891

Art. 56. As sessões principiarão ao meio dia, durarão quatro horas, reguladas pelo relógio da respectiva sala, e serão successivas em todos os dias uteis. Poderá haver sessão
nocturna, quando a Camara, a requerimento de algum de seus membros, assim deliberar.
Paragrapho único. Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diárias.
1870

Art. 53. As sessões principiarão ás onze horas da manhã, durarão quatro horas, reguladas
pelo relogio do salão, e serão successivas em todos os dias que não forem domingos, dias
santos, ou de festa nacional. Ás sextas feiras e sabbados as sessões principiarão ás seis horas
da tarde.
§ 1º Quando discutir-se a resposta á falla do throno, o orçamento da receita e despeza do
Imperio, fixação das forças de mar e terra, e qualquer proposta do Poder Executivo, as sessões durarão seis horas, salvo se forem nocturnas ou houver duas sessões no mesmo dia.
91

A regra aparece pela primeira vez no art. 56 do Regimento de 13 de julho de 1899.

92

Essa última parte, referente à possibilidade de realização de sessão nos dias excetuados, aparece pela
primeira vez no art. 56 do Regimento de 13 de julho de 1899.
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§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diarias, ou determinar que haja (...)
duas sessões no dia seguinte, principiando a primeira ás 10 horas da manhã e a segunda
ás 6 da tarde.
1831

Art. 55. As sessões principiarão as horas da manhã, e durarão quatro reguladas pelo
relogio do salão; e serão sucessivas em todos os dias, que não forem domingos, dias santos e de festas nacionaes. Nos casos urgentes, ou quando a Camara julgar conveniente,
poderá, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diarias (...).
1826

57. As sessoens principiarão pelas dez horas da manhã, e durarão quatro, reguladas
pelo relogio do sallão; e serão successivas em todos os dias, que não forem domingos,
dias santos, e de festas nacionaes.
63. No cazo de principiar a sessão mais tarde, que a hora declarada no artigo 57, se regulará o trabalho de sorte, que a sessão sempre dure quatro horas completas de minuto
a minuto.

§ 1º Em qualquer tempo da sessão, os Líderes, pessoalmente, ou mediante
delegação escrita a Vice-Líder, poderão fazer comunicações destinadas ao
debate em torno de assuntos de relevância nacional.93
1955

Art. 14. É facultado ao Líder da Maioria, em qualquer momento da sessão, salvo o da
votação ou discussão de matéria em urgência, ou houver orador na tribuna, e por prazo
nunca superior a 90 minutos, usar da palavra para fazer comunicação urgente ou responder às críticas dirigidas contra a política que defende.
§ 1º A mesma faculdade é assegurada ao Líder da Minoria ou de Bloco Parlamentar relativamente à política defendida pelo Partido, ou Bloco Parlamentar sob sua liderança.
§ 2º Quando o Líder da Maioria, ou da Minoria, ou de Bloco Parlamentar, não puder
pessoalmente ocupar a tribuna, poderá solicitar ao Presidente transferir a palavra a um dos
seus liderados.94
1949

Art. 9º (...)
§ 3º É facultado aos Lideres, em caráter excepcional e a critério do Presidente, em qualquer momento da sessão, salvo quando se estiver procedendo a votação, ou houver orador na tribuna, usar da palavra para tratar de assunto que, por sua relevância e urgên93

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 45 de 2013. Redação original: “§ 1º Em qualquer
tempo da sessão, os Líderes dos Partidos, pessoalmente e sem delegação, poderão fazer comunicações
destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional.”

94

Regra assemelhada foi introduzida pela Resolução nº 11, de 1951.
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cia, interesse ao conhecimento da Câmara. A juízo do Presidente, poderá o Líder, se,
por motivo ponderável, não lhe fôr possível ocupar pessoalmente a tribuna, transferir
a palavra a um de seus liderados. O Presidente prefixará o tempo destinado ao orador
que pretender usar da faculdade estabelecida neste parágrafo.
1947

Art. 112. (...)
§ 2º Excepcionalmente e a seu critério, poderá a Mesa facultar a palavra, independentemente de inscrição previa, a Líder de representação partidária, para tratar de matéria
que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara.

§ 2º O Presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, a fim de
adequá-la às necessidades da Casa, que a Ordem do Dia absorva o tempo
destinado aos oradores do Grande Expediente.95
1972

Art. 105. O Presidente da Câmara poderá determinar, somente durante cinco sessões
em cada Mês, que a Ordem do Dia tenha início às treze horas e trinta minutos e ocupe
toda a sessão, suprimindo-se o tempo destinado ao expediente.
Parágrafo único. Quando assim ficar resolvido, a Mesa dará aviso aos Deputados pelo
menos com antecedência de quarenta e oito horas.
1962

Art. 29. O Presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, sòmente durante
cinco sessões em cada mês, que a Ordem do Dia tenha início às quatorze horas e ocupe
tôda a sessão, suprimindo-se o tempo destinado ao expediente.
Parágrafo único. Quando assim ficar resolvido, a Mesa dará aviso aos Deputados pelo
menos com antecedência de 48 horas.

§ 3º O Presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar Ordem
do Dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates.96
95

Original § 1º renumerado e com redação dada pela Resolução nº 3 de 1991. Redação original: “§ 1º
O Presidente da Câmara poderá determinar, a fim de adequar os períodos de discussão e os debates e
deliberações do Plenário às necessidades da Casa, que a Ordem do Dia das sessões de terças, quartas
ou quintas-feiras tenha duração de cento e oitenta minutos, abolindo-se o tempo destinado aos oradores do Grande Expediente.”

96

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 3 de 1991, e com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012.
Redação original da Resolução nº 3/91: “§ 3º O Presidente da Câmara dos Deputados poderá não
designar Ordem do Dia para sessões ordinárias, que se denominarão sessões de debates e se constituirão de Pequeno Expediente, Grande Expediente e Comunicações Parlamentares, disciplinando o
presidente a distribuição do tempo que corresponderia à Ordem do Dia, podendo os Líderes delegar
a membros de suas bancadas o tempo relativo às comunicações de lideranças.”
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1972

Art. 106. O Presidente da Câmara poderá determinar que a parte reservada à Ordem
do Dia seja destinada ao trabalho das Comissões.
§ 1º Poderá, ainda, determinar, até duas sessões por semana, que a Ordem do Dia de
sessões extraordinárias matutinas seja destinada ao trabalho das Comissões.
§ 2º No caso previsto no parágrafo anterior, a presença do Deputado será fornecida pelo
Presidente da Comissão que se reunir ou pela lista de presença da Portaria.
Art. 86. (...)
§ 3º Nas sessões extraordinárias da Câmara convocadas pelo Presidente especialmente
para trabalhos das Comissões Técnicas, não haverá reunião do Plenário.
§ 4º No caso do parágrafo anterior, a presença dos Deputados será apurada pelos Secretários das Comissões respectivas mediante o efetivo comparecimento e participação
nas votações, sendo a seguir por eles atestada aos órgãos competentes da Casa.
1962

Art. 30. A Mesa da Câmara dos Deputados poderá determinar que a parte reservada à
Ordem do Dia seja destinada ao trabalho das Comissões.
§ 1º A faculdade prevista neste artigo, salvo o disposto no art. 82 do Regimento vigente,
não poderá ser exercida além de cinco sessões no período de um mês.
§ 2º Durante as sessões de Comissão os membros que não comparecerem aos seus trabalhos não perceberão a parte variável do subsídio correspondente à sessão.
1947

Art. 65. (...)
Parágrafo único. Não havendo matéria a ser designada para a Ordem do Dia, o Presidente anunciará trabalhos de Comissões.
1934

Art. 104. (...)
§ 1º Não havendo materia a ser designada para a Ordem do Dia, o Presidente destinal-a-á
aos trabalhos de Commissões.
1928

Art. 157. (...)
§ 1º Não havendo materia a ser designada para a Ordem do Dia, o Presidente destinal-a-á
aos trabalhos das Commissões.
1904

Art. 114. O Presidente poderá dar para Ordem do Dia trabalhos de Commissões, desde
que na Camara não haja matéria para Ordem do Dia seguinte.
1891

Art. 86. O Presidente poderá dar para Ordem do Dia trabalhos de Commissões desde
que na Casa não haja matéria para Ordem do Dia seguinte.
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1870

Art. 102. O Presidente poderá dar para Ordem do Dia trabalhos de Commissões.
Estes trabalhos começarão a qualquer hora que fôr designada pelo Presidente, com
tanto que sejão findos os tres primeiros quartos de hora depois de principiada a sessão.
Art. 103. A hora, em que deverão terminar os trabalhos das Commissões, será tambem
designada pelo Presidente, e a essa hora deverão todos os Deputados comparecer outra
vez no salão, ou para se tratar de qualquer outra materia que tiver sido dada para a Ordem
do Dia, ou para ouvirem a do dia seguinte, se já não restar tempo para continuar a sessão.
Os Relatores das Commissões depositarão sobre a mesa os trabalhos, que estiverem
concluidos, podendo lê-los antes de envial-os á Mesa, e requerer que se prefirão para a
Ordem do Dia os que lhes parecerem urgentes.

§ 4º O Presidente da Câmara, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do Plenário sobre requerimento de pelo
menos um décimo dos Deputados, poderá convocar períodos de sessões
extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação.97
§ 5º Durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior,
não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as Comissões
Permanentes.98
Art. 67. A sessão extraordinária, com duração de quatro horas, será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da
Ordem do Dia.
1972

Art. 86. (...)
§ 2º A sessão extraordinária terá a duração de quatro horas, destinadas exclusivamente
à discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia.
1955

Art. 63. (...)
§ 2º A duração das sessões extraordinárias será a mesma das ordinárias.
§ 3º Nas sessões extraordinárias, realizadas no dia em que tiver havido outra sessão, o
tempo destinado ao expediente será sòmente o necessário à leitura da matéria respectiva, se houver.
97

Original § 2º renumerado pela Resolução nº 3 de 1991.

98

Original § 3º renumerado pela Resolução nº 3 de 1991.
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1949

Art. 64. (...)
§ 2º A duração das sessões extraordinárias será a mesma das ordinárias.
§ 3º Nas sessões extraordinárias realizadas no dia em que tiver havido sessão ordinária, o tempo destinado ao expediente será somente o necessário à leitura da matéria
respectiva, se houver.
1947

Art. 53. (...)
§ 2º A duração das sessões extraordinárias será a mesma das ordinárias.
§ 3º Nas sessões extraordinárias realizadas no dia em que tiver havido sessão ordinária,
o tempo destinado ao expediente será soòmente o necessário para a leitura da matéria
respectiva, se houver.
1934

Art. 93. As sessões extraordinarias serão diurnas ou nocturnas.
(...)
§ 3º A duração das sessões extraordinarias será a mesma das ordinarias, ainda que
ultrapasse a meia noite.
1928

Art. 146. As sessões extraordinarias serão diurnas, ou nocturnas.
(...)
§ 3º A duração das sessões extraordinarias será a mesma das ordinarias, ainda que
ultrapasse a meia noite.

§ 1º A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício, pelo
Colégio de Líderes ou por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer
Deputado.
1972

Art. 86. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício, ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado.
(...)
§ 5º A requerimento das Lideranças da Maioria e da Minoria, o Presidente da Câmara
poderá convocar sessão extraordinária, uma vez por mês, designando para Ordem do
Dia “Reunião das Bancadas Partidárias”.
§ 6º Os Deputados integrantes da Mesa ou das Lideranças de Bancada terão sua presença atestada respectivamente pelo 1º Secretário da Mesa e pelo Líder de Bancada.
1955

Art. 63. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício, ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado.
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1949

Art. 64. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado.
1947

Art. 53. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de oficio, ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Deputado.
1934

Art. 93. (...)
§ 1º As sessões extraordinarias serão convocadas, ex officio, pelo Presidente da Camara,
ou após determinação deste, a requerimento de qualquer Deputado.
1928

Art. 146. (...)
§ 1º As sessões extraordinarias serão convocadas, ex officio, pelo Presidente da Camara,
ou determinadas por esta, a requerimento de qualquer Deputado.
1904

Art. 77. (...)
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado (...) determinar que haja sessão nos dias exceptuados.
1891

Art. 56. (...)
Paragrapho único. Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diárias.
1870

Art. 53. (...)
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, (...) determinar que haja sessão nos dias exceptuados ou
duas sessões no dia seguinte, principiando a primeira ás 10 horas da manhã e a segunda
ás 6 da tarde.
1831

Art. 55. (...)
Nos casos urgentes, ou quando a Camara julgar conveniente, poderá, a requerimento
de algum Deputado, (...) determinar que haja sessão nos dias exceptuados.

§ 2º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário
da Câmara dos Deputados, e, quando mediar tempo inferior a vinte e
quatro horas para convocação, também por via telegráfica ou telefônica,
aos Deputados.
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1972

Art. 86. (...)
§ 1º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem de Dia da sessão extraordinária,
que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário do Congresso Nacional, e,
quando mediar tempo menor de vinte e quatro horas para a convocação, também por
via telegráfica ou telefônica, aos Deputados.
1955

Art. 63. (...)
§ 1º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da sessão extraordinária,
que serão comunicados à Câmara em sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional, e,
quando mediar tempo menor de 24 horas para a convocação, também, por via telegráfica ou telefônica, aos Deputados.
1949

Art. 64. (...)
§ 1º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da sessão extraordinária, que
serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário do Congresso Nacional e, nesta
hipótese, também, por via telegráfica ou telefônica, aos Deputados.
1947

Art. 53. (...)
§ 1º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da sessão, dando-as a conhecer, previamente, à Câmara, em sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional e, nesta
hipótese, por comunicação telegráfica, ou telefônica, aos Deputados.
1934

Art. 93. (...)
§ 2º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia das sessões extraordinariías,
dando-as a conhecer, préviamente, á Camara, em sessão, ou pelo Diario do Poder Legislativo e, nesta hypothese, far-se-á communicação telegraphica aos Deputados.
1928

Art. 146. (...)
§ 2º O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia das sessões extraordinarias,
dando-as a conhecer, préviamente, á Camara, ou em sessão, ou pelo Diario do Congresso e, nessa hypothese, far-se-á communicação telegraphica aos Deputados.

Art. 68. A Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, a juízo do Presidente ou por
deliberação do Plenário, mediante requerimento de um décimo dos Deputados ou Líderes que representem este número, atendendo-se que:
I – em sessão solene, poderão ser admitidos convidados à Mesa e no
Plenário;
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II – a sessão solene, que independe de número, será convocada em sessão
ou através do Diário da Câmara dos Deputados e nela só usarão da palavra
os oradores previamente designados pelo Presidente;
III – será admitida a realização de até duas sessões solenes, por deliberação do Plenário, a cada mês;99
IV – para ser submetido ao Plenário, o requerimento para homenagem
deverá constar no avulso da Ordem do Dia como matéria sobre a mesa;100
V – terá preferência para deliberação do Plenário o requerimento que for
apresentado à Mesa em primeiro lugar.101
1972

Art. 91. A Câmara poderá destinar a primeira hora da sessão a comemorações, ou
interromper os trabalhos para a recepção de altas personalidades, desde que assim resolva o Presidente, de ofício, ou por deliberação do Plenário.
Parágrafo único. Os trabalhos da Câmara só poderão ser interrompidos, nos termos
deste artigo, para a recepção de Chefes de Poder, ou Presidente da Câmara, de País
amigo. Outras autoridades, ou pessoas gradas, serão recebidas no Salão Nobre.
1955

Art. 68. A Câmara poderá destinar a primeira hora da sessão a comemorações, ou
interromper os seus trabalhos para a recepção de altas personalidades, desde que assim
resolva o Presidente, de ofício, ou por deliberação do Plenário.
Parágrafo único. Os trabalhos da Câmara só poderão ser interrompidos, nos têrmos
dêste artigo, para a recepção de Chefes de Poder, ou Presidente da Câmara, de País
amigo. Outras autoridades ou pessoas gradas serão recebidas no Salão Nobre.
1949

Art. 68. A Câmara poderá destinar a primeira hora da sessão a comemorações, ou
interromper a sessão para a recepção de altas personagens, desde que assim resolva o
Presidente de ofício, ou por deliberação do Plenário.
1947

Art. 57. A Câmara poderá destinar a primeira hora da sessão a grandes comemorações,
ou interromper a sessão para a recepção de altas personagens, desde que assim resolva
o Presidente, de oficio, ou por deliberação do Plenário.

99

Inciso acrescido pela Resolução nº 8 de 1996.

100

Idem.

101

Idem.
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§ 1º As demais homenagens serão prestadas durante prorrogação das sessões de debates convocadas para as segundas e sextas-feiras e por prazo
não superior a trinta minutos. Tratando-se de congressista da legislatura,
Chefe de um dos Poderes da República ou Chefe de Estado estrangeiro
com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens poderão ser prestadas no Grande Expediente.102
1972

Art. 85. (...)
§ 5º Ressalvados os casos já regimentalmente definidos, as homenagens somente serão
prestadas durante prorrogação da sessão e por prazo não superior a trinta minutos.
Art. 89. (...)
Parágrafo único. Quando se verificar o falecimento de Chefe de Estado estrangeiro com o
qual o Brasil mantenha relação diplomática, de antigos congressistas ou de personalidades, nacionais ou estrangeiros, que a Câmara considere digna desta homenagem, ser-lhe-á
consagrada a hora do expediente da sessão designada pelo Presidente da Câmara.
1955

Art. 66. (...)
Parágrafo único. Quando se verificar o falecimento do Chefe de Estado estrangeiro com
o qual o Brasil mantenha relação diplomática, de antigos congressistas ou de personalidades, nacionais ou estrangeiras, que a Câmara considere dignas desta homenagem, ser-lhe-á consagrada a hora do expediente da sessão designada pelo Presidente da Câmara.

§ 2º Nas homenagens prestadas durante o Grande Expediente observar-se-á o previsto para as sessões solenes, e nas prestadas nas prorrogações
das sessões atender-se-á, ainda, ao seguinte;
I – só poderão ocorrer, no máximo, duas homenagens a cada mês;
II – falará, por cinco minutos, além do Autor, um Deputado de cada Partido ou Bloco, indicado pelo respectivo Líder;
III – esgotado o prazo previsto neste parágrafo, a sessão será levantada, facultado aos inscritos o direito à publicação e divulgação de seus
pronunciamentos.103
102

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012. Redação original: “Parágrafo único. As demais homenagens serão prestadas durante prorrogação da sessão ordinária e por prazo não superior
a trinta minutos. Tratando-se de congressista da legislatura, Chefe de um dos Poderes da República
ou Chefe de Estado estrangeiro, com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens
poderão ser prestadas no Grande Expediente.”

103

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 8 de 1996.
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Art. 69. As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo Plenário.
1972

Art. 87. As sessões serão públicas, mas excepcionalmente, poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo Plenário.
1955

Art. 64. As sessões serão públicas, mas, excepcionalmente, poderão ser secretas, quando assim deliberado, pelo Plenário.
1949

Art. 65. As sessões serão públicas, mas, excepcionalmente, poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo Plenário.
1947

Art. 54. Tôdas as sessões serão públicas, mas poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo Plenário.
1934

Art. 94. As sessões ordinarias e as extraordinarias serão publicas, mas poderão ser
secretas.
1928

Art. 147. As sessões ordinarias e as extraordinarias serão publicas e poderão ser
secretas.
1904

Art. 77. As sessões da Camara serão publicas (...).

Art. 70. Poderá a sessão ser suspensa por conveniência da manutenção da
ordem, não se computando o tempo da suspensão no prazo regimental.
1972

Art. 88. Poderá a sessão ser suspensa por falta de quorum para votação, se não houver
matéria a discutir, e por conveniência da manutenção da ordem, não se computando o
tempo da suspensão no prazo regimental previsto no art. 85 e § 2º do art. 86. Se, decorridos sessenta minutos, persistir a falta de quorum, será levantada a sessão.
Art. 92. (...)
XII – o Presidente poderá suspender a sessão sempre que julgar conveniente, a bem da
ordem dos trabalhos;
1955

Art. 65. Poderá a sessão ser suspensa por conveniência da ordem e por falta de quorum
para votação, se não houver matéria a discutir, não se computando o tempo da suspensão no prazo regimental previsto no § 1º do art. 62. Se, decorridos sessenta minutos,
persistir a falta de quorum, a sessão será levantada.
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Art. 69. (...)
XII – o Presidente poderá suspender a sessão sempre que julgar conveniente a bem da
ordem dos trabalhos;
1949

Art. 66. Poderá a sessão ser suspensa por conveniência da ordem e por falta de quorum
para votação, se não houver matéria a discutir, não se computando o tempo da suspensão no prazo regimental previsto no art. 63.
Art. 69. (...)
XI – o Presidente poderá suspender a sessão, sempre que julgar conveniente, a bem da
ordem dos trabalhos;
1947

Art. 111. (...)
§ 8º O Presidente poderá suspender a sessão sempre que julgar conveniente a bem da
ordem dos trabalhos.
1934

Art. 128. Quando, por simples advertencia, na fórma deste Regimento, não fôr possivel
ao Presidente manter a ordem, poderá suspender (...) a sessão.
Art. 195. (...)
§ 5º O Presidente poderá suspender a sessão sempre que julgar conveniente em bem da
ordem dos debates.
1928

Art. 181. Quando, por simples advertencia, na fórma deste Regimento, não fôr possivel
ao Presidente manter a ordem, poderá suspender (...) a sessão.
Art. 246. (...)
§ 5º O Presidente poderá suspender a sessão sempre que julgar conveniente em bem da
ordem dos debates.
1904

Art. 231. Quando a inquietação do publico e dos Deputados não puder conter-se pelas
admoestações do Presidente, poderá este suspender (...) a sessão.
1891

Art. 185. Quando a inquietação do publico ou dos Deputados não puder conter-se pelas admoestações do Presidente, poderá este suspender ou levantar a sessão.

Art. 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de:
I – tumulto grave;
II – falecimento de congressista da legislatura, de Chefe de um dos Poderes da República ou quando for decretado luto oficial;
III – presença nos debates de menos de um décimo do número total de
Deputados.
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1972

Art. 89. A sessão da Câmara só poderá ser levantada antes de finda a hora a ela destinada nestes casos:
I – tumulto grave;
II – falecimento de congressista da legislatura corrente, ou de Chefe de um dos Poderes
da República;
III – quando presentes aos debates menos de vinte Deputados;
IV – na hipótese do art. 88, parte final. [Se, decorridos sessenta minutos, persistir a
falta de quorum.]
1955

Art. 66. A sessão da Câmara só poderá ser levantada antes de finda a hora a ela destinada nestes casos:
I – tumulto grave;
II – falecimento de congressista da legislatura corrente, ou de Chefe de um dos Poderes
da República;
III – quando presentes aos debates menos de 20 Deputados.
1947

Art. 81. Quando, por simples advertência, na forma dêste Regimento, não fôr possível
ao Presidente manter a ordem, poderá (...) levantar, a sessão.
1934

Art. 128. Quando, por simples advertencia, na fórma deste Regimento, não fôr possivel
ao Presidente manter a ordem, poderá (...) levantar a sessão.
1928

Art. 181. Quando, por simples advertencia, na fórma deste Regimento, não fôr possivel
ao Presidente manter a ordem, poderá (...) levantar a sessão.
1904

Art. 231. Quando a inquietação do publico e dos Deputados não puder conter-se pelas
admoestações do Presidente, poderá este (...) levantar a sessão.
1891

Art. 186. Quando a inquietação do publico ou dos Deputados não puder conter-se pelas admoestações do Presidente, poderá este (...) levantar a sessão.
1870

Art. 220. Quando a inquietação do publico ou dos Deputados não puder conter-se pelas admoestações do Presidente poderá este levantar a sessão, bem como nos casos dos
arts. 212, 213, 216, 217 e 219.
1831

Art. 203. Quando a inquietação do publico ou dos Deputados não puder cohibir-se
pelas admoestações do Presidente poderá este levantar a sessão, bem como nos casos
dos artigos 196, 127, 200 e 201.
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1826

222. Quando a inquietação do publico, ou dos Deputados não puder cohibir-se pelas
admoestaçoens do Presidente, poderá este levantar a sessão, bem como nos casos dos
artigos 214, 215, 218, 219.

Art. 72. O prazo da duração da sessão poderá ser prorrogado pelo Presidente, de ofício, ou, automaticamente, quando requerido pelo Colégio de
Líderes, ou por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado, por tempo nunca superior a uma hora, para continuar a discussão
e votação da matéria da Ordem do Dia, audiência de Ministro de Estado e
homenagens, observado, neste último caso, o que dispõe o § 1º do art. 68.
1972

Art. 90. O prazo de duração da sessão será prorrogável, a requerimento de qualquer
Deputado, por tempo total nunca superior a uma hora, para continuação da discussão
e votação da matéria da Ordem do Dia, audiência de Ministro de Estado e homenagens.
1962

Art. 38. A prorrogação da sessão poderá ser concedida pelo prazo máximo de duas horas
para a continuação da discussão e votação da matéria da Ordem do Dia; a requerimento
do Líder da Maioria, Oposição ou Bloco Parlamentar para o disposto no art. 14 do Regimento Interno, até vinte minutos, e uma única vez a requerimento do Líder de Partido,
para o disposto no art. 12 do Regimento vigente ou a requerimento de qualquer Deputado
ou Ministro de Estado para uso da palavra por quinze minutos improrrogáveis.
1955

Art. 67. O prazo de duração da sessão será prorrogável, a requerimento de qualquer
Deputado, por tempo total nunca superior a duas horas.
(...)
§ 2º Quando a prorrogação fôr para início, ou terminação, de explicação pessoal, não
poderá exceder de quinze minutos. [Modificações a este artigo foram feitas pela Resolução nº 79, de 1956.]
1949

Art. 67. O prazo de duração da sessão será prorrogável, a requerimento de qualquer
Deputado.
(...)
§ 2º Quando a prorrogação fôr para início, ou terminação, de explicação pessoal, não
poderá exceder de meia hora.
1947

Art. 56. O prazo de duração da sessão será prorrogável a requerimento de qualquer
Deputado.
(...)
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§ 2º Quando a prorrogação fôr para inicio, ou terminação de explicação pessoal, não
poderá exceder de meia hora.
1934

Art. 96. O prazo de duração das sessões será prorogavel, a requerimento de qualquer
Deputado.
1928

Art. 149. O prazo de duração das sessões será prorogavel, a requerimento de qualquer
Deputado.
1904

Art. 77. (...)
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diarias (...)
1891

Art. 56. (...)
Paragrapho único. Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diárias.
1870

Art. 53. (...)
§ 2º Nos casos urgentes ou quando parecer conveniente, poderá a Camara, a requerimento de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diarias (...)
1831

Art. 55. (...)
Nos casos urgentes, ou quando a Camara julgar conveniente, poderá, a requerimento
de algum Deputado, prorogar as horas das sessões diarias (...)

§ 1º O requerimento de prorrogação, que poderá ser apresentado à Mesa
até o momento de o Presidente anunciar a Ordem do Dia da sessão seguinte, será verbal, prefixará o seu prazo, não terá discussão nem encaminhamento de votação e será votado pelo processo simbólico.
1972

Art. 90. (...)
§ 1º O requerimento de prorrogação, que poderá ser apresentado à Mesa até o momento
de anunciar o Presidente a Ordem do Dia seguinte, será verbal, prefixará o seu prazo,
não terá discussão, nem encaminhamento de votação, e será votado, sempre, pelo processo simbólico, com a presença de pelo menos cinqüenta Deputados (...).
1955

Art. 67. (...)
§ 1º O requerimento de prorrogação, que poderá ser apresentado à Mesa, até o momento de anunciar o Presidente a Ordem do Dia seguinte, será verbal, prefixará o seu prazo,
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não terá discussão, nem encaminhamento de votação, e será votado, sempre, pelo processo simbólico com a presença de pelo menos 50 Deputados, a menos que, havendo
matéria urgente, o Presidente da Câmara entenda deferi-lo, cabendo-lhe, outrossim, na
mesma hipótese, determiná-la ex officio. (...)
1949

Art. 67. (...)
§ 1º O requerimento de prorrogação, que poderá ser apresentado à Mesa até o momento
de anunciar o Presidente a Ordem do Dia seguinte, será verbal, prefixará o seu prazo, não
terá discussão, nem encaminhamento de votação, e será votado, sempre, pelo processo
simbólico.
1947

Art. 56. (...)
§ 1º O requerimento de prorrogação será escrito, prefixará e seu prazo, não terá discussão, não admitirá encaminhamento de votação e será votado, sempre, pelo processo
simbólico.
(...)
§ 4º O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado à Mesa até o momento de
anunciar o Presidente a Ordem do Dia seguinte.
1934

Art. 96. (...)
§ 1º O requerimento de prorrogação da sessão será escripto, não terá apoiamento nem discussão, votar-se-á por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos Deputados, pelo
processo symbolico, não admittirá encaminhamento de votação e deverá prefixar o prazo
de prorogação.
§ 2º O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado á Mesa até o momento de
annunciar o Presidente a Ordem do Dia seguinte.
1928

Art. 149. (...)
§ 1º O requerimento de prorrogação da sessão será escripto, não terá apoiamento nem
discussão, votar-se-á com a presença no recinto de, pelo menos, 10 Deputados, pelo
processo symbolíco, não admittirá encaminhamento de votação e deverá prefixar o
prazo de prorogação.
§ 2º O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado á Mesa até o momento do
Presidente annunciar a Ordem do Dia seguinte.104
1904

Art. 116. Antes do Presidente começar a dar a Ordem do Dia da sessão seguinte, poderá
qualquer Deputado pedir a prorogação da sessão para ultimar o negocio de que se estiver tratando; e o Presidente consultará os Deputados presentes, qualquer que seja o seu
numero, por meio de votação, independente de discussão, si a sessão deve ser prorogada.
104
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Art. 117. A prorogação será por tempo determinado e fixado por horas ou minutos,
podendo ser excedido, si fôr votada nova prorogação. (...)
1891

Art. 87. 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
estiver tratando; e o Presidente consultará os Deputados presentes, qualquer que seja
o seu numero, por meio de votação independente de discussão, si a sessão deve ser
prorogada.
Art. 88. A prorogação será por tempo determinado e fixado por horas ou minutos,
podendo ser excedido, si fôr votada nova prorogação. (...)
1870

Art. 104. 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
estiver tratando; e o Presidente consultará os Deputados presentes, qualquer que seja seu
numero, por meio de votação, independente de discussão, se a sessão deve ser prorogada.
Art. 105. A prorogação será por tempo definido e fixado por horas ou minutos, podendo ser excedido se fôr votada nova prorogação. (...)
1831

Art. 87. Antes do Presidente começar a dar a Ordem do Dia da sessão seguinte, poderá
qualquer Deputado pedir a prorrogação da sessão para se ultimar o negocio de que se
estava tratando; e o Presidente consultará a Camara, por meio de votação, independente de discussão, se a sessão será prorrogada.

§ 2º O esgotamento da hora não interrompe o processo de votação, ou
o de sua verificação, nem do requerimento de prorrogação obstado pelo
surgimento de questões de ordem.
1972

Art. 90. (...)
§ 1º (...) O esgotamento da hora não interrompe o processo de votação, ou o de sua verificação, do requerimento de prorrogação obstado pelo surgimento de questões de ordem.
1955

Art. 67. (...)
§ 1º (...) O esgotamento da hora não interrompe o processo de votação, ou de sua verificação, do requerimento de prorrogação, perturbado pelo surgimento de questões de ordem.

§ 3º Havendo matéria urgente, o Presidente poderá deferir requerimento
de prorrogação da sessão.
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1972

Art. 90. (...)
§ 1º (...) [o requerimento de prorrogação deve ser votado pelo Plenário] a menos que,
havendo matéria urgente, o Presidente da Câmara entenda deferi-lo, cabendo-lhe outrossim, na mesma hipótese, determiná-la de ofício.

§ 4º A prorrogação destinada à votação da matéria da Ordem do Dia só
poderá ser concedida com a presença da maioria absoluta dos Deputados.
1972

Art. 90. (...)
§ 2º Quando a prorrogação se destinar a votação de matéria da Ordem do Dia, só poderá ser concedida com a presença de maioria absoluta dos Deputados.
1955

Art. 67. (...)
§ 3º Quando a prorrogação se destinar à votação de matéria da Ordem do Dia, só poderá ser concedida com a presença de maioria absoluta dos Deputados.
1949

Art. 67. (...)
§ 3º Quando a prorrogação se destinar a votações, só poderá ser concedida com a
presença da maioria absoluta dos Deputados, apurada, de ofício, pelo Presidente da
Câmara.
1947

Art. 56. (...)
§ 3º Quando a prorrogação se destinar a votações, só poderá ser concedida com a
presença da maioria absoluta dos Deputados, verificada, de ofício, pelo Presidente da
Câmara.

§ 5º Se, ao ser requerida prorrogação de sessão, houver orador na tribuna,
o Presidente o interromperá para submeter a votos o requerimento.
1972

Art. 90. (...)
§ 3º Se, ao ser requerida prorrogação de sessão, houver orador na tribuna, o Presidente
o interromperá para submeter a votos o requerimento.
1955

Art. 67. (...)
§ 4º Se, ao ser requerida prorrogação de sessão, houver orador na tribuna, o Presidente
o interromperá para submeter a votos o requerimento.
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1949

Art. 67. (...)
§ 4º Se, ao ser requerida prorrogação de sessão, houver orador na tribuna, o Presidente
o interromperá para submeter a votos o requerimento.
1947

Art. 56. (...)
§ 5º Se, ao ser requerida prorrogação de sessão, houver orador na tribuna, o Presidente
o interromperá para submeter a votos o requerimento.
1934

Art. 96. (...)
§ 3º Se houver orador na tribuna, ao momento de findar a sessão, e houver sido requerida a sua prorogação, o Presidente interromperá o orador para submetter a votos o
requerimento.
1928

Art. 149. (...)
§ 3º Si houver orador na tribuna, ao momento de findar a sessão, e houver sido requerida a sua prorogação, o Presidente interromperá o orador para submetter a votos o
requerimento.

§ 6º Aprovada a prorrogação, não lhe poderá ser reduzido o prazo, salvo se
encerrada a discussão e votação da matéria em debate.
1972

Art. 90. (...)
§ 4º Feita a prorrogação, não poderá ser reduzido o prazo, salvo se encerrada a discussão e votação da matéria em debate.
1955

Art. 67. (...)
§ 5º Feita a prorrogação, não poderá ser restringido o prazo, salvo se encerrada a discussão e votação da matéria em debate, ou a explicação pessoal do Deputado.
1949

Art. 67. (...)
§ 5º Aprovada a prorrogação, não poderá ser restringida, salvo se encerrada a discussão
da matéria em debate, a votação, ou a oração do Deputado.
1947

Art. 56. (...)
§ 6º Aprovada a prorrogação, não poderá ser restringida, salvo se encerrada a discussão
da matéria em debate, a votação, ou a oração do Deputado.
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1934

Art. 96. (...)
§ 4º A prorogação approvada não poderá ser restringida, a menos que se encerre a discussão da proposição em debate.
§ 5º Antes de findar uma prorrogação poder-se-á requerer outra, nas condições
anteriores.
§ 6º Na prorogação das sessões a Camara não deliberará sobre a materia da Ordem do
Dia, á excepção dos projectos de leis periodicas e de reforma constitucional.
1928

Art. 149. (...)
§ 4º A prorogação approvada não poderá ser restringida, a menos que se encerre a discussão da proposição em debate.
§ 5º Antes de findar uma prorrogação poder-se-á requerer outra, nas condições
anteriores.
§ 6º Na prorogação das sessões a Camara não deliberará sobre a materia da Ordem do
Dia, á excepção dos projectos de leis annuas e de reforma constitucional.
1904

Art. 117. (...) Estas prorogações não poderão ser annulladas sinão pelo encerramento da
discussão respectiva, por falta de oradores.
1891

Art. 88. (...) Estas prorogações, não podendo ser annulladas sinão pelo encerramento
da discussão respectiva, por falta de oradores, e se achar na Casa metade e mais um
de seus membros, será permittido votar o encerramento da discussão, reservando-se,
porém, a votação da materia para a sessão seguinte.
1870

Art. 105. (...) Estas prorogações, não podendo ser annulladas senão pelo encerramento
da discussão respectiva, e nunca por falta de numero para votações de questões incidentes, que serão resolvidas pelos Deputados presentes; e se achar-se na Casa metade e
mais um de seus membros, será permittido requerer o encerramento da discussão, que
se votará independente de debate, reservando-se, porém, a votação da materia para a
sessão seguinte.

Art. 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões,
serão observadas as seguintes regras:
I – só Deputados e Senadores podem ter assento no Plenário, ressalvado o
disposto no art. 77, §§ 2º e 3º;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
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I – durante a sessão, só Deputados e Senadores podem permanecer nas bancadas, ressalvado o disposto no art. 283;
1962

Art. 39. Para manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, será observada
a seguinte regra: durante a sessão, só Deputados, Senadores, Ministros e Subsecretários
de Estado podem permanecer nas bancadas.
Art. 40. Haverá na sala das sessões e no lugar determinado pela Mesa uma bancada
destinada exclusivamente aos Ministros e aos Subsecretários de Estado e outra, designada com exclusividade, para os Líderes da Oposição.
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
I – durante a sessão, só Deputados e Senadores podem permanecer na bancadas;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
I – durante a sessão só Deputados e Senadores podem permanecer nas bancadas;
1947

Art. 58. Para a manutenção da ordem, respeito e solenidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
I – durante a sessão só os Deputados podem permanecer nas bancadas, facultada essa
permanência aos Senadores, menos durante as votações;
1934

Art. 97. Para a manutenção da ordem, respeito e solemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
1ª) Durante as sessões os Deputados deverão permanecer nas respectivas bancadas;

II – não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento,
chamada para votação, comunicações da Mesa, discursos e debates;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
II – não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento, chamada,
comunicação da Mesa e debates;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
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II – não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento, chamada,
comunicação da Mesa e debates;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
II – não será permitida conversação que perturbe a leitura de documento, chamada,
comunicação da Mesa e debates;
1947

Art. 58. Para a manutenção da ordem, respeito e solenidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
III – não será permitida conversação que perturbe a leitura do ato, ou documento, chamada, comunicação da Mesa e os debates;
1934

Art. 97. Para a manutenção da ordem, respeito e solemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
2ª) Nenhuma conversação será permittida no recinto em tom que difficulte a leitura de
actas ou documentos, a chamada, as deliberações da Mesa e os debates;
1928

Art. 150. Para a manutenção da ordem, respeito e solemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
2ª) nenhuma conversação será permittida no recinto em tom que difficulte ou impeça a
ouvida da leitura de actas ou documentos, da chamada, das deliberações ou annuncios
da Mesa, e dos debates;

III – o Presidente falará sentado, e os demais Deputados, de pé, a não ser
que fisicamente impossibilitados;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
III – o Deputado, com exceção do Presidente, falará de pé e só por enfermo poderá
obter permissão de falar sentado;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
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III – qualquer Deputado, com exceção do Presidente, falará de pé e, só por enfermo,
poderá obter permissão para falar sentado;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
III – qualquer Deputado com exceção do Presidente, falará de pé e só por enfêrmo poderá obter permissão para falar sentado;
1947

Art. 111. (...)
§ 1º Os Deputados, com exceção do Presidente, falarão de pé. O Deputado só por enfêrmo poderá obter permissão da Câmara para falar sentado.
1934

Art. 194. (...)
§ 1º Os Deputados, com excepção do Presidente, falarão de pé. O Deputado só por enfêrmo poderá obter permissão da Camara para falar sentado.
1928

Art. 244. Os Deputados, com excepção do Presidente, falarão de pé.
Paragrapho unico. O Deputado só por enfêrmo poderá obter permissão da Camara
para falar sentado.
1904

Art. 95. Todos fallarão de pé, á excepção:
1º) do Presidente;
2º) do Deputado que por enfermo obtiver dos membros presentes permissão para fallar
sentado.
1891

Art. 75. Todos fallarão de pé, á excepção:
1º) do Presidente;
2º) do Deputado que por enfermos estiver obtiver dos membros presentes permissão
para fallar sentado.
1870

Art. 77. Todos fallarão de pé á excepção:
1º) Do Presidente;
2º) Do Deputado que por enfermo obtiver da Camara permissão para fallar sentado;
3º) Do Ministro de Estado, seja ou não Deputado, quando vier apresentar proposta do
Poder Executivo.
1831

Art. 77. Todos os Deputados fallarão de pé, á excepção:
1º) Do Presidente.
2º) Daquelle Deputado que, por enfermo, obtiver da Camara permissão de fallar
sentado.
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3º) Do Secretario de Estado, seja ou não Deputado, quando vier fazer proposta do Poder Executivo.
1826

82. Todos os Deputados fallarão de pé, a excepção:
1º) do Presidente.
2º) daquelle Deputado, que por enfermo obtiver da Camara permissão de fallar sentado.
3º) do Secretario de Estado, seja ou não Deputado, quando fallar em nome do Imperador.
83. Não se entende que o Secretario de Estado falla em nome do Imperador, quando
discute a propozição do Poder Executivo, que tiver aprezentado.

IV – o orador usará da tribuna à hora do Grande Expediente, nas Comunicações de Lideranças e nas Comunicações Parlamentares, ou durante as
discussões, podendo, porém, falar dos microfones de apartes sempre que,
no interesse da ordem, o Presidente a isto não se opuser; (...)
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
IV – é obrigatório, salvo o disposto no inciso anterior, o uso da tribuna pelos oradores,
à hora do Grande Expediente, ou durante as discussões, podendo, porém o Deputado
falar das bancadas sempre que, no interesse da ordem, o Presidente a isto não se opuser;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
IV – é obrigatório, salvo o disposto no parágrafo anterior, o uso da tribuna pelos oradores, à hora do expediente, ou durante as discussões, podendo, porém, o Deputado
falar das bancadas sempre que, no interêsse da ordem, o Presidente a isto se não opuser;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
IV – é obrigatório, salvo o disposto no parágrafo anterior, o uso da tribuna pelos oradores, à hora do expediente, ou durante as discussões, podendo, porém, o Deputado
falar das bancadas sempre que, no interêsse da ordem, o Presidente a isto se não opuser;
1947

Art. 111. (...)
§ 2º É obrigatório, salvo o disposto no parágrafo anterior, o uso da tribuna pelos
Deputados à hora do expediente, ou das discussões, à Ordem do Dia, podendo, porém,
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o Deputado falar da bancadas sempre que, no interêsse da ordem, o Presidente a isto
se não opuser.
1934

Art. 194. (...)
§ 2º É obrigatorio o uso da tribuna para os Deputados que tenham de falar na hora do
expediente, ou nas discussões, podendo porém o Deputado requerer licença á Camara,
que deliberará com qualquer numero, para falar das bancadas. Sempre que o Deputado
falar das bancadas deverá fazel-o de uma das duas primeiras.
1928

Art. 245. É obrigatorio o uso da tribuna para os Deputados que tenham de falar na
hora do expediente, ou nas discussões, podendo porém o Deputado requerer licença á
Camara, que deliberará com qualquer numero, para falar das bancadas.
Paragrapho unico. Sempre que o Deputado falar das bancadas deverá fazel-o de uma
das duas primeiras.

V – ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de
costas para a Mesa;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
V – ao falar da bancada, o orador em caso nenhum poderá fazê-lo de costas para a
Mesa;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
V – ao falar da bancada, o orador em caso nenhum poderá fazê-la de costas para a
Mesa;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
V – ao falar da bancada, o orador em caso nenhum poderá fazê-lo de costas para a
Mesa;
1947

Art. 58. Para a manutenção da ordem, respeito e solenidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
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IV – ao falar da bancada, o orador em caso algum poderá fazê-lo de costas para a Mesa.
1934

Art. 97. Para a manutenção da ordem, respeito e solemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
3ª) Falando de suas bancadas, os oradores em caso algum poderão fazel-o de costas
para a Mesa;
1928

Art. 150. Para a manutenção da ordem, respeito e solemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
3ª) Os oradores em caso algum fallarão de costas para a Mesa.

VI – a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem
que o Presidente a conceda, e somente após essa concessão a Taquigrafia
iniciará o apanhamento do discurso;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
VI – a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o Presidente a conceda; e somente após essa concessão, a Taquigrafia iniciará o apanhamento
do discurso;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
VI – a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o Presidente a conceda. Sòmente após essa concessão, a Taquigrafia iniciará o apanhamento
do discurso;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
VI – a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra, e sem que o Presidente lhe conceda;
1947

Art. 111. (...)
§ 3º a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra, e sem que o Presidente lha conceda;
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Art. 112. (...)
§ 1º (...) Nenhum Deputado poderá falar sem se achar inscrito, salvo pela ordem, ou
para questão de ordem. (...)
1934

Art. 195. A nenhum Deputado será permittido falar sem pedir a palavra e sem que o
Presidente lh’a conceda.
1928

Art. 246. A nenhum Deputado será permittido falar sem pedir a palavra e sem que o
Presidente lh’a conceda.
1904

Art. 96. Nenhum Deputado poderá fallar sem ter pedido a palavra, (...) e sem lhe ser
concedida (...)
1891

Art. 76. Nenhum Deputado poderá fallar sem ter pedido a palavra, (...) e sem lhe ser
concedida, (...)
1870

Art. 78. Nenhum Deputado poderá fallar sem ter pedido a palavra, (...) e lhe ter sido
concedida, (...)
1831

Art. 78. Nenhum Deputado poderá fallar sem ter pedido a palavra; e lhe tenha sido
concedida (...).
1826

84. Nenhum Deputado poderá fallar sem ter pedido a palavra; e lhe ter sido concedida,
(...).

VII – se o Deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o Presidente adverti-lo-á; se, apesar dessa advertência, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
VII – se o Deputado pretender falar ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente,
o Presidente adverti-lo-á;
VIII – se, apesar dessa advertência, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o
seu discurso por terminado;
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1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
VII – se o Deputado pretender falar, sem que haja sido dada a palavra, ou permanecer
na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente adverti-lo-á, convidando-o a sentar-se;
VIII – se, apesar dessa advertência e dêsse convite, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
VII – se o Deputado pretender falar, sem que lhe haja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente adverti-lo-á, convidando-o a
sentar-se;
VIII – se, apesar dessa advertência e dêsse convite, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado;
1947

Art. 111. (...)
§ 4º Se o Deputado pretender falar, sem que lhe haja sido dada a palavra, ou permanecer
na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente adverti-lo-á, convidando-o a sentar-se.
§ 5º Se, apesar dessa advertência e dêsse convite, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado.
1934

Art. 195. (...)
§ 1º Se um Deputado pretender falar sem que lhe haja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente advertil-o-á, convidando-o a
sentar-se.
§ 2º Se, apesar dessa advertencia e desse convite, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado.
1928

Art. 246. (...)
§ 1º Si um Deputado pretender falar sem que lhe haja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente advertil-o-á, convidando-o a
sentar-se.
§ 2º Si, apesar dessa advertencia e desse convite, o Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado.
1904

Art. 104. Quando algum Deputado falar sem ter obtido a palavra, o Presidente o advertirá com a palavra – Ordem – e si elle não obedecer, sendo advertido segunda vez, o
Presidente suspenderá a sessão.
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1891

Art. 178. Quando algum Deputado falar sem ter obtido licença, o Presidente o advertirá com a palavra – Ordem – e si não obedecer, sendo advertido segunda vez, o
Presidente o mandará sentar.
Art. 182. Quando o Deputado que estiver fallando, divagar da questão, ou quizer introduzir indevidamente matéria nova para a discussão, o Presidente lhe apontará qual
é o objecto que se discute; e si o Deputado insistir, sendo advertido por duas vezes,
mandal-o-há sentar-se, usando da formula O Sr. Deputado F. pode sentar-se – o que o
Deputado executará promptamente.
1870

Art. 213. Quando algum Deputado falar sem ter obtido licença, o Presidente o advertirá com a palavra – Ordem –; e se não obedecer, sendo advertido segunda vez, o
Presidente o mandará retirar com accôrdo da Camara.
1831

Art. 196. Quando algum Deputado fallar sem ter obtido licença, o Presidente o advertirá com a palavra – Ordem –; se sendo advertido segunda vez não obedecer, o Presidente o mandará retirar com acordo da Camara.
1826

215. Quando algum Deputado fallar sem ter obtido licença o Presidente o advertirá
com a palavra – Ordem –; se sendo advertido segunda vez, não obedecer, o Presidente
o mandará retirar com accordo da Assemblea.

VIII – sempre que o Presidente der por findo o discurso, os taquígrafos
deixarão de registrá-lo;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
IX – sempre que o Presidente der por terminado um discurso, os taquígrafos deixarão
de apanhá-lo;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
IX – sempre que o Presidente der por terminado um discurso, os taquígrafos deixarão
de apanhá-lo;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
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IX – sempre que o Presidente der por terminado um discurso, os taquígrafos deixarão
de apanhá-lo;
1947

Art. 111. (...)
§ 6º Sempre que o Presidente der por terminado um discurso, os taquígrafos deixarão
de apanhá-lo.
1934

Art. 195. (...)
§ 3º Sempre que o Presidente der por terminado um discurso em qualquer phase da
oração ou da discussão, o serviço de stenographia dos debates deixará de apanhal-o.
1928

Art. 246. (...)
§ 3º Sempre que o Presidente der por terminado um discurso em qualquer phase da
oração ou da discussão, o serviço de stenographia dos debates deixará de apanhal-o.

IX – se o Deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o Presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade,
promover a aplicação das sanções previstas neste Regimento;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
X – se o Deputado insistir em perturbar a ordem ou o andamento regimental de qualquer proposição, o Presidente poderá propor à Mesa a aplicação das sanções disciplinares previstas neste Regimento;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
X – se o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o andamento regimental de qualquer proposição, o Presidente, convidá-lo-á a retirar-se do recinto;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
X – se o Deputado insistir e perturbar a ordem, ou o andamento regimental de qualquer proposição, o Presidente convidá-lo-á a retirar-se do recinto;
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1947

Art. 111. (...)
§ 7º Se o Deputado insistir e perturbar a ordem, ou o andamento regimental de qualquer proposição, o Presidente convidá-lo-á a retirar-se do recinto.
1934

Art. 195. (...)
§ 4º Se o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o processo regimental de qualquer discussão, o Presidente convidal-o-á a retirar-se do recinto;
1928

Art. 246. (...)
§ 4º Si o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o processo regimental de qualquer
discussão, o Presidente convidal-o-á a retirar-se do recinto, durante a sessão;
1904

Art. 107. Si no calor da discussão o Deputado se exceder, o Presidente o advertirá primeira e segunda vez com a expressão – Ordem –; continuando elle, o Presidente, depois
de chamal-o nominalmente á ordem lhe dirá, não sendo attendido – O Sr Deputado F...
não póde continuar; e, si não fôr obedecido, suspenderá a sessão ou observará o disposto no nº 11 do art. 35 si fôr caso de providencia ahi indicada.
1891

Art. 177. Os Deputados que nas sessões não guardarem o decoro devido serão advertidos pelo Presidente, usando da formula – Attenção. – Si for ainda infructifera esta nominal advertência, o os excluirá da sessão, com accordo da Camara, por esta forma – o
Sr. ou Srs. Deputados F. e F. devem retirar-se; e os Deputados sahirão logo sem replicar.
Art. 181. Si no calor da discussão o Deputado se exceder, o Presidente o advertirá primeira e segunda vez com a expressão – Ordem –; continuando elle, o Presidente lhe
dirá – O Sr.... não está em estado de deliberar – e o Deputado sahirá immediatamente
da sala, si assim accordar a Camara.
1870

Art. 212. Os Deputados, que nas sessões não guardarem o decoro devido, serão advertidos pelo Presidente, usando da formula – Attenção. – Se esta advertencia não bastar,
o Presidente dirá – O Sr. ou Srs. Deputados F. e F. attenção –; e se fôr ainda infructifera
esta nominal advertencia, o Presidente os excluirá da sessão, com accôrdo da Camara,
por esta formula – O Sr. ou Srs. Deputados F. e F. devem retirar-se – e os Deputados
sahirão logo sem replicar.
Art. 216. Se no calor da disputa o Deputado se exceder, o Presidente o advertirá 1ª e 2ª
vez com a expressão – Ordem –; continuando elle, o Presidente lhe dirá – O Sr. F. não
está em estado de deliberar, – e o Deputado sahirá immediatamente do salão, se assim
accordar a Camara.
1831

Art. 195. Os Deputados, que nas sessões não guardarem o decoro devido, serão advertidos pelo Presidente, usando da formula – Attenção. – Se esta advertência não bastar,
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o Presidente dirá – Sr. Ou Srs. Deputados F. e F. attenção, e se for ainda infructifera esta
nominal advertencia, o Presidente excluirá da sessão, com acordo da Camara, por esta
formula – Sr. ou Srs. Deputados F e F. devem retirar-se –; e os Deputados saberão logo
sem replicar.
Art. 199. Se no calor da disputa o Deputado se exceder, o Presidente o advertirá 1ª e 2ª
vez com a expressão – Ordem –, e continuando elle, o Presidente lhe dirá – o Sr. F. não
está em estado de deliberar, – e o Deputado sahirá immediatamente da Sala por acordo
da Camara.
1826

214. Os Deputados, que na sessão não guardarem o decoro devido, serão advertidos pelo
Presidente usando da formula – Attenção –, se esta advertência não bastar, o Presidente dirá
– Senhor, ou Senhores Deputados F. e F. attenção –, e se for ainda infructifera esta nominal
advertencea, o Presidente os excluirá da sessão com accôrdo da Camara, por esta formula
– o Senhor, ou Senhores. Deputados F e F. devem retirar-se – e os Deputados sahirão logo
sem replicar.
218. Se no calor da disputa o Deputado se exceder, o Presidente advertirá primeira, e
segunda vez com a expressão – Ordem –, e continuando elle o Presidente lhe dirá – o
Senhor F. não está em estado de deliberar – e o Deputado sahirá immediatamente da Sala
por acordo da Camara.

X – o Deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente, ou aos Deputados de modo geral;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XI – qualquer Deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente, ou à Câmara de
modo geral;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XI – qualquer Deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente, ou à Câmara, de
modo geral;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XII – qualquer Deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente, ou à Câmara, de
modo geral;
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1947

Art. 111. (...)
§ 9º Qualquer Deputado, ao falar, dirigirá as suas palavras ao Presidente, ou à Câmara,
de modo geral.
1934

Art. 196. Occupando a tribuna, qualquer Deputado dirigirá as suas palavras ao Presidente, ou á Camara de um modo geral.
1928

Art. 247. Occupando a tribuna, qualquer Deputado dirigirá as suas palavras ao Presidente, ou á Camara, de um modo geral.
1904

Art. 96. Nenhum Deputado poderá fallar sem (...) [que o faça] dirigindo sempre o discurso ao Presidente ou á Camara em geral. (...)
1891

Art. 76. Nenhum Deputado poderá fallar sem (...) [que o faça] dirigindo sempre o discurso ao Presidente, ou á Camara em geral. (...)
1870

Art. 78. Nenhum Deputado poderá fallar sem (...) [que o faça] dirigindo sempre o discurso ao Presidente, ou á Camara em geral. (...)
1831

Art. 78. Nenhum Deputado poderá fallar sem (...) [que o faça] dirigindo sempre o discurso ao Presidente, ou á Camara em geral.
1826

84. Nenhum Deputado poderá fallar sem (...) [que o faça] derigindo sempre o discurso
ao Presidente, ou a Camara em geral.

XI – referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado deverá fazer preceder o seu nome do tratamento de Senhor ou de Deputado; quando a ele se
dirigir, o Deputado dar-lhe-á o tratamento de Excelência;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XIII – referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado deverá fazer preceder o seu
nome do tratamento de Senhor, ou de Deputado;
XIV – dirigindo-se a qualquer colega, o Deputado dar-lhe-á o tratamento de Excelência;
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1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XIII – referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado deverá preceder o seu nome do
tratamento de Senhor, ou de Deputado;
XIV – dirigindo-se a qualquer colega, o Deputado dar-lhe-á o tratamento de Excelência;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XIII – referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado deverá preceder o seu nome do
tratamento de Senhor, ou de Deputado;
XIV – dirigindo-se a qualquer colega, o Deputado dar-lhe-á o tratamento de Excelência;
1947

Art. 111. (...)
§ 10. Referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado deverá preceder o seu nome do
tratamento de Senhor, ou de Deputado;
§ 11. Dirigindo-se a qualquer colega, o Deputado dar-lhe-á o tratamento de Excelência;
1934

Art. 196. (...)
§ 1º Referindo-se, em discurso, a um collega, o Deputado deverá preceder o seu nome
do tratamento de Senhor.
§ 2º Dirigindo-se a qualquer collega o Deputado dar-lhe-á sempre o tratamento de
Excellencia.
1928

Art. 247. (...)
§ 1º Referindo-se, em discurso, a um collega, o Deputado deverá preceder o seu nome
do tratamento de Senhor.
§ 2º Dirigindo-se a qualquer collega o Deputado dar-lhe-á sempre o tratamento de
S.Exa.
1904

Art. 100. Quando nas sessões se fallar em Deputado, será este tratado pelo appellido,
annexando-se-lhe sempre – Senhor, – o que igualmente se praticará, nas actas, annaes
e registros.
1891

Art. 80. Quando nas sessões se fallar em algum Deputado, será este tratado pelo appelido, annexando-se-lhe sempre o pronome – Senhor, – o que igualmente se praticará
nas actas, annaes, e registros.
Art. 81. No acto da discussão, nenhum Deputado nomeará por seu apellido outro
Deputado, cujas opiniões quizer approvar ou impugnar.
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1870

Art. 83. Quando nas sessões se fallar em algum Deputado, será este tratado pelo
appellido, ou titulo (se o tiver), annexando-se-lhe sempre o prenome – Senhor; – o que
igualmente se praticará nas actas, annaes e registros.
Art. 84. No acto da discussão nenhum Deputado nomeará por seu apellido ou titulo a
outro Deputado, cujas opiniões quizer approvar ou impugnar.
1831

Art. 81. Quando nas sessões se fallar em algum Deputado, será este tratado pelo
appellido, ou titulo (se o tiver), annexando-se-lhe sempre o pronome de – Senhor, – o
que igualmente se praticará no Livro das Actas, e dos Registos.
Art. 82. No acto da discussão nenhum Deputado nomeará por seu apellido ou titulo a
outro Deputado, cujas opiniões quizer approvar, ou impugnar.
1826

87. Quando nas sessoens se fallar de algum Deputado será este tratado pelo appellido,
ou titulo se o tiver; os que igual mente se praticará nos livros das actas, e dos registos.
88. No acto da discussão nenhum Deputado nomeará por seu apellido, ou titulo a outro Deputado, cujas opinioens queira approvada, ou impugnar.

XII – nenhum Deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa
a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste e
dos demais Poderes da República, às instituições nacionais, ou a Chefe de
Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas;
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XV – nenhum Deputado poderá referir-se à Câmara, ao Senado ou ao Congresso, ou a
qualquer de seus membros, e, de modo geral, aos Chefes e Membros dos Poderes Públicos, em forma descortês, ou injuriosa;
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XV – nenhum Deputado poderá referir-se a colega, ao Senado, ou a qualquer de seus membros, e, de modo geral, a qualquer representante do Poder Público, em forma descortês, ou
injuriosa;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
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XV – nenhum Deputado poderá referir-se a colega, ao Senado, ou a qualquer de seus membros, e, de modo geral, a qualquer representante do Poder Público, em forma descortês ou
injuriosa;
1947

Art. 111. (...)
§ 12. Nenhum Deputado poderá referir-se a colega, ao Senado, ou qualquer de seus membros, e, de modo geral, a qualquer representante do Poder Público, em forma injuriosa, ou
descortês.
1934

Art. 196. (...)
§ 3º Nenhum Deputado poderá referir-se a collega, ao Senado, ou a qualquer dos seus membros, e, de um modo geral, a qualquer representante do Poder Publico, em forma injuriosa
ou descortez;
1928

Art. 247. Nenhum Deputado poderá referir-se a collega, ao Senado, ou a qualquer dos
seus membros, e, de um modo geral, a qualquer representante do Poder Publico, em
forma injuriosa, ou descortez;
1904

Art. 101. No acto da discussão, quando qualquer Deputado tiver de referir-se a algum
collega, o fará com a urbanidade e cortezia que o decoro da Camara exige.

XIII – não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste
para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o Presidente tiver de fazer;
1972

Art. 110. (...)
§ 9º Não se poderá interromper orador na tribuna, salvo concessão especial do mesmo
para levantar questão de ordem.
1955

Art. 83. (...)
§ 7º Não se poderá interromper orador na tribuna para levantar questão de ordem,
salvo concessão especial do mesmo.
1949

Art. 80. (...)
§ 5º Não se poderá interromper orador na tribuna, para levantar questão de ordem,
salvo concessão especial do mesmo.
1928

Art. 263. A interrupção de um orador por meio de aparte só será permittida quando
esse fôr curto e cortez.
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1904

Art. 106. Só para reclamar a execução de artigo expresso do Regimento, se poderá
interromper quem estiver fallando, o que se fará dizendo – Ordem.
1891

Art. 180. Só para reclamar a execução de artigo expresso do Regimento se poderá interromper quem estiver fallando, o que se fará dizendo – Ordem.
1870

Art. 215. Só para reclamar a execução de artigo expresso do Regimento se poderá interromper quem estiver fallando, o que se fará dizendo – Ordem.
1831

Art. 198. Só para reclamar a execução de artigo expresso do Regimento se poderá interromper quem estiver fallando: o que se fará dizendo – Ordem.
1826

217. Só para reclamar a execução do Regimento, se poderá interromper quem estiver
fallando; o que se fará dizendo – Ordem.

XIV – a qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do Plenário.
1972

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVI – a qualquer Deputado é vedado fumar quando na tribuna ou ocupando lugar na
Mesa.
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVI – a qualquer Deputado é vedado fumar quando na tribuna;
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVI – a qualquer Deputado é vedado fumar quando na tribuna ou com assento à Mesa;
1928

Art. 150. Para a manutenção da ordem, respeito e solemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
1ª) nenhum Deputado poderá fumar no recinto da Camara quando estiver aberta a
sessão;
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Art. 74. O Deputado só poderá falar, nos expressos termos deste
Regimento:
I – para apresentar proposição;
II – para fazer comunicação ou versar assuntos diversos, à hora do expediente ou das Comunicações Parlamentares;
III – sobre proposição em discussão;
IV – para questão de ordem;
V – para reclamação;
VI – para encaminhar a votação;
VII – a juízo do Presidente, para contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão, ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal.
1972

Art. 93. O Deputado só poderá falar, nos expressos termos deste Regimento:
I – para apresentar projeto, indicação, requerimento, ou para fazer comunicação;
II – para versar assuntos diversos, à hora do expediente;
III – sobre proposição em discussão;
IV – para questões de ordem;
V – para reclamações;
VI – para encaminhar a votação;
VII – em nome ou por delegação dos Lideres da Maioria, da Minoria ou de Partido a
que pertencer;
VIII – para contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão, ou
para contradizer opinião que lhe for indevidamente, atribuída, a juízo do Presidente.
1962

Art. 68. Os Deputados, Ministros e Subsecretários de Estado poderão falar para contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão ou para contradizer
opinião que lhes fôr atribuída e que contrariar a que expressam.
Parágrafo único. O Presidente, após a indicação feita pelo orador, do assunto pessoal,
decidirá sôbre o pedido para usar da palavra na forma dêste artigo.
1955

Art. 70. O Deputado só poderá falar, nos expressos têrmos dêste Regimento:
I – para apresentar projeto, indicação, requerimento, ou para fazer comunicação;
II – para versar assuntos diversos, à hora do expediente;
III – sôbre proposição em discussão;
IV – para questões de ordem;
V – para reclamações;
VI – para encaminhar a votação;
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VII – em explicação pessoal;
VIII – em nome ou por delegação dos Líderes da Maioria, da Minoria, de Bloco Parlamentar, ou de Partidos a que pertencer.
1949

Art. 70. O Deputado só poderá falar:
I – para apresentar projeto, indicação ou requerimento ou para fazer comunicação;
II – para versar assuntos diversos, à hora do expediente;
III – sôbre proposição em discussão;
IV – para questões de ordem;
V – para reclamações;
VI – para encaminhar a votação;
VII – em explicação pessoal.
1947

Art. 112. O Deputado só poderá falar:
I – para apresentar projeto, indicação, requerimento, ou comunicação;
II – sôbre proposição em discussão;
III – para questões de ordem;
IV – pela ordem;
V – para encaminhar a votação;
VI – em explicação pessoal.
1934

Art. 197. O Deputado só poderá falar:
a) para apresentar projectos, indicações, ou requerimentos;
b) sobre proposição em discussão;
c) pela ordem;
d) para encaminhar a votação;
e) em explicação pessoal.
1928

Art. 248. O Deputado só poderá falar:
a) para apresentar projectos, indicações ou requerimentos;
b) sobre proposição em discussão;
c) pela ordem;
d) para encaminhar a votação;
e) para explicação pessoal.
1904

Art. 102. Nenhum Deputado poderá fallar sinão:
1º) sobre o objecto de que se esteja tratando;
2º) para fazer requerimentos ou offerecer projectos e indicações na occasião competente;
3º) sobre a ordem na conformidade do que dispõe este Regimento;
4º) para propôr urgencia;
5º) para explicação pessoal.
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1891

Art. 82. Nenhum Deputado poderá fallar sinão:
1º) sobre objecto de que se esteja tratando;
2º) para fazer requerimentos e offerecer projectos e indicações na occasião competente;
3º) sobre a ordem na conformidade do art. 144;
4º) para propôr urgencia.
1870

Art. 85. Nenhum Deputado poderá fallar senão:
1º) Sobre objectos de que se esteja tratando;
2º) Para fazer requerimentos ou interpellações, e offerecer projectos e indicações na
ocasião competente;
3º) Sobre a ordem na conformidade do art. 169;
4º) Para pedir urgencia de qualquer negocio.
1831

Art. 83. Nenhum Deputado poderá fallar senão:
1º) Sobre objecto, de que se esteja tratando.
2º) Para fazer requerimentos, offerecer projectos, e indicações na occasião competente.
3º) Sobre a ordem, na conformidade do artigo 159.
4º) Para pedir urgencia de qualquer negocio.
1826

89. Nenhum Deputado poderá fallar se não sobre objeto que esteja em discussão; ou
para offerecer algum projecto, ou indicação na ocazião competente.

Art. 75. Ao ser-lhe concedida a palavra, o Deputado que, inscrito, não
puder falar, entregará à Mesa discurso escrito para ser publicado, dispensando-se a leitura, observadas as seguintes normas:
I – se a inscrição houver sido para o Pequeno Expediente, serão admitidos,
na conformidade deste artigo, discursos que não resultem em transcrição
de qualquer matéria e desde que não ultrapasse, cada um, três laudas datilografadas em espaço dois;
II – a publicação será feita pela ordem de entrega e, quando desatender às
condições fixadas no inciso anterior, o discurso será devolvido ao Autor.
1972

Art. 112. (...)
§ 4º Ao ser-lhe concedida a palavra, o Deputado que, inscrito nos termos do Regimento, não puder falar, por qualquer motivo, poderá entregar à Mesa discurso escrito para
ser publicado como se fora lido, observadas as seguintes normas:

364

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 77

a) a inscrição for para o Pequeno Expediente, somente serão admitidos, na conformidade deste parágrafo, até cinco discursos por dia, desde que não impliquem transcrição
de documentos e não ultrapassem, cada um, três laudas datilografadas em espaço dois;
b) a publicação será feita pela ordem de entrega e o que exceder ao limite fixado na
alínea anterior será devolvido ao Autor.
1955

Art. 86. (...)
§ 4º Ao Deputado que não puder falar, por qualquer motivo, é lícito entregar à Mesa
discurso escrito para ser publicado como se fôra lido. Discurso com a transcrição de
documentos só será permitido se forem êstes de interêsse geral e de grande importância, a juízo da Presidência.
1949

Art. 83. (...)
§ 4º Ao Deputado que não puder falar, por qualquer motivo, é lícito entregar à Mesa
discurso escrito, para ser publicado como se fôra lido.
1947

Art. 113. (...)
§ 1º O Deputado que não puder ocupar a tribuna durante a hora do expediente, ou
durante as discussões, falo-á ao fim da Ordem do Dia, em explicação pessoal, prèviamente inscrito em livro especial.
1934

Art. 200. O Deputado que não puder occupar a tribuna durante a hora do expediente,
ou durante as discussões, fal-o-á ao fim da Ordem do Dia em “explicação pessoal”.

Art. 76. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para
outra sessão, salvo se findo o tempo a ele destinado, ou da parte da sessão
em que deve ser proferido, e nas hipóteses dos arts. 70, 71, 73, XIII, 79, § 3º,
82, § 2º, e 91.
1972

Art. 94. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão,
salvo na hipótese prevista no art. 99, § 3º.
1962

Art. 72. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão.

Art. 77. No recinto do Plenário, durante as sessões, só serão admitidos os
Deputados e Senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara
em serviço local e os jornalistas credenciados.
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1972

Art. 283. É assegurado aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aos Ministros de
Estado e aos Governadores dos Estados o direito a penetrar no Plenário da Câmara,
assistindo as sessões, a não ser quando se verifiquem votações.
Art. 284. Ressalvada a hipótese prevista no artigo anterior, no recinto da Câmara, durante as sessões, só serão admitidos os Deputados e Senadores da própria legislatura,
os funcionários da Secretaria, em serviço no Plenário, e os jornalistas credenciados.
1955

Art. 200. (...)
§ 2º No recinto da Câmara, durante as sessões, só serão admitidos os Deputados e Senadores da própria legislatura, os funcionários da Secretaria, em serviço no Plenário, e, na
respectiva bancada, representantes de órgãos de publicidade, devidamente autorizados.
1949

Art. 187. (...)
§ 2º No recinto da Câmara, durante as sessões, só serão admitidos os Deputados e Senadores da própria legislatura, os funcionários da Secretaria, em serviço exclusivo da sessão, e,
na respectiva bancada, representantes de órgãos de publicidade, devidamente autorizados.
1947

Art. 80. (...)
§ 2º No recinto da Câmara, durante as sessões, só serão admitidos os Deputados e
Senadores da própria legislatura, os funcionários da Secretaria, em serviço exclusivo
da sessão, e, na respectiva bancada, os representantes dos órgãos de publicidade devidamente autorizados.
1934

Art. 127. (...)
§ 2º No recinto da Camara e suas dependencias, durante as sessões, só serão admittidos
os Deputados da propria legislatura e os funccionarios da Secretaria em serviço exclusivo da sessão, e os representantes da imprensa, devidamente autorizados, na respectiva
bancada.
1928

Art. 180. (...)
§ 2º No recinto da Camara e suas dependencias e durante as sessões só serão admittidos os
Deputados da propria legislatura e os funccionarios da Secretaria em serviço exclusivo da
sessão.
1904

Art. 217. (...)
Paragrapho unico. (...) No recinto das sessões e suas dependencias só poderão ser admittidos Senadores e empregados em serviço.
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1891

Art. 183. (...)
Paragrapho unico. (...) No recinto das sessões e suas dependencias só poderão ser admittidos Senadores e empregados em serviço.

§ 1º Será também admitido o acesso a parlamentar estrangeiro, desde que
no respectivo Parlamento se adote igual medida.
§ 2º Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no
Plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tanto aos convidados como aos Deputados, lugares determinados.
1972

Art. 283. (...)
Parágrafo único. Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no
Plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tanto aos convidados como
aos Deputados, lugares determinados.

§ 3º Haverá lugares na tribuna de honra reservados para convidados,
membros do Corpo Diplomático e jornalistas credenciados.
1972

Art. 285. (...)
§ 1º Haverá tribunas reservadas para senhoras, convidados, membros do Corpo Diplomático e para os jornalistas credenciados.
1955

Art. 200. (...)
§ 1º Haverá tribuna reservada para senhoras, Vereadores do Distrito Federal,
ex-Deputados, ex-Senadores, membros do corpo diplomático e, também, para os representantes da imprensa diária, das agências telegráficas e da rádiodifusão, prèviamente
autorizados pela Mesa, para o exercício de sua profissão, junto à Câmara.
1949

Art. 187. (...)
§ 1º Haverá tribunas reservadas para senhoras, Vereadores do Distrito Federal,
ex-Deputados, ex-Senadores, membros do corpo diplomático, e, também, para os representantes da imprensa diária, das agências telegráficas e da radiodifusão, previamente autorizados pela Mesa, para o exercício de sua profissão junto à Câmara.
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1947

Art. 80. (...)
§ 1º Haverá tribunas reservadas para senhoras, ex-Deputados, Senadores e ex-Senadores, membros do corpo diplomático, e, também, para os representantes da imprensa
diária e das agências telegráficas e de radiodifusão, previamente autorizados pela Mesa
para o exercício de sua profissão junto à Câmara.
1934

Art. 127. (...)
§ 1º Haverá tribunas reservadas para senhoras, Senadores, ex-Deputados e ex-Senadores, membros do corpo diplomatico, funcionarios, e tambem para os representantes
dos jornaes diarios e das agencias telegraphicas previamente autorizados pela Mesa
para o exercicio de sua profissão junto á Camara.
1928

Art. 180. (...)
§ 1º Haverá tribunas reservadas para senhoras, Senadores, ex-Deputados, membros do
corpo diplomatico, membros das legislaturas estaduaes, magistrados e altos funccionarios e tambem para os representantes dos jornaes diarios e de agencias telegraphicas
previamente autorizados pela Mesa para o effectivo exercicio de sua profissão.
1904

Art. 217. (...)
Paragrapho unico. Haverá tribunas reservadas para senhoras, Senadores, membros do
corpo diplomatico, magistrados ou altos funccionarios; e logar reservado para os representantes da imprensa. (...)
1891

Art. 183. (...)
Paragrapho unico. Haverá tribunas reservadas para senhoras, Senadores, membros do
corpo diplomatico, magistrados ou altos funccionarios, e logar reservado para os representantes da imprensa.
1870

Art. 93. Haverá na sala das sessões, e no lugar, que a Commissão de Policia designar,
assentos exclusivamente destinados para os Ministros, os quaes no caso do artigo antecedente [quando venham à Câmara por sua vontade] ou quando vierem á Camara á
chamado della, entraraõ e retirar-se-hão do salão sem formalidade alguma.

§ 4º Ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para
assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com
o recinto do Plenário.
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1972

Art. 285. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente vestida, assistir das galerias às sessões, desde que não porte qualquer tipo de arma.
1955

Art. 200. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir das galerias
às sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar qualquer
sinal de aplauso, ou de reprovação, ao que se passar na Câmara.
1949

Art. 187. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir das galerias,
às sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar qualquer
sinal de aplauso ou de reprovação, ao que se passar na Câmara.
1947

Art. 80. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir, das galerias,
ás sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar qualquer
sinal de aplauso, ou de reprovação, ao que se passar na Câmara.
1934

Art. 127. Será permittido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir das galerias
ás sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar qualquer
signal de applauso, ou de reprovação, ao que se passar na Camara.
1928

Art. 180. Será permittido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir, das galerias, ás sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar qualquer
signal de applauso, ou de reprovação, ao que se passar na Camara.
1904

Art. 229. Todos os cidadãos e os estrangeiros teem direito de assistir ás sessões, contanto que estejam desarmados e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequneo signal
de applauso ou de reprovação ao que se passar na Camara.
1891

Art. 183. Todos os cidadãos e os estrangeiros tem direito de assistir ás sessões, comtanto que venham desarmados e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequneo signal
de applauso ou de reprovação ao que se passar na Camara.
1870

Art. 218. Todos os cidadãos e os estrangeiros têm direito de assistir ás sessões, com
tanto que venhão desarmados e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno
sinal de applauso ou de reprovação do que se passar na Camara.
1831

Art. 201. Todos os Cidadãos, e Estrangeiros, tem direito de assistir as sessões, com
tanto que vão desarmados, e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno signal
de applauso, ou de reprovação do que se passar na Camara.
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1826

220. Todos os cidadãos, e Estrangeiros tem direito de assistir as sessoens, comtanto,
que vão desarmmados, e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno signal de
aplauzo, ou reprovação do que se passar na Camara.

Art. 78. A transmissão por rádio ou televisão, bem como a gravação das
sessões da Câmara, depende de prévia autorização do Presidente e obedecerá às normas fixadas pela Mesa.
1972

Art. 96. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos do Plenário
sem prévia autorização do Presidente da Câmara.
1955

Art. 71. Nenhuma irradiação, ou gravação poderá ser feita dos debates no Plenário sem
prévia autorização da Câmara.

CAPÍTULO II
DAS SESSÕES PÚBLICAS
Seção I
Do Pequeno Expediente
Art. 79. À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os Deputados
ocuparão os seus lugares.
1972

Art. 97. À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os Deputados ocuparão os
seus lugares.
1962

Art. 44. À hora do início da sessão, os membros da Mesa, os Deputados, Ministros e
Subsecretários de Estado ocuparão os seus lugares.
1955

Art. 72. A hora do início da sessão, os membros da Mesa e os Deputados ocuparão os
seus lugares.
1949

Art. 71. À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os Deputados ocuparão os
seus lugares.
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1947

Art. 59. A hora do inicio da sessão, os membros da Mesas e os Deputados ocuparão os
seus lugares.
1934

Art. 98. Á hora do inicio da sessão, os membros da Mesa e os Deputados occuparão os
seus logares.
1928

Art. 151. Á hora do inicio da sessão os membros da Mesa e os Deputados occuparão
os seus logares.
1904

Art. 78. Dada a hora de principiar a sessão, o Presidente, Secretario e Deputados occuparão os seus logares; o Presidente tocará a campainha, o 1º Secretario fará a chamada e o
2º marcará na lista nominal os presentes, bem como os ausentes, para os fins do art. 66.
1891

Art. 57. Ao meio dia em ponto os membros da Mesa occuparão os seus respectivos logares, o Presidente, tocará a campainha e o 1º Secretario procederá á leitura dos nomes
dos Deputados presentes, e verificando que se acha no recinto um terço dos membros
da Camara o Presidente abrirá a sessão.
1870

Art. 54. Dada a hora de principiar a sessão, o Presidente, Secretarios, e Deputados tomarão
os seus assentos; o 1º Secretario fará a chamada, e o 2º escreverá a lista nominal os presentes,
bem como a dos ausentes, que deverão ser inseridas na acta. [Em 17 de julho de 1843 ficou
estabelecido que seriam mencionados na ata da sessão os nomes dos Deputados ausentes.]
1831

Art. 56. Dada a hora de principiar a sessão, o Presidente, Secretarios, e Deputados
tomarão os seus assentos, o 1º Secretario fará a chamada, e o Secretario, que houver
de fazer a acta, escreverá a lista nominal dos ausentes, que deverá ser inserida na acta.
1826

58. Dada a hora de principiar a sessão immediatamente o Presidente, Secretarios, e
Deputados tomarão os seus assentos, e o Primeiro Secretario fará a chamada.

§ 1º A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a
mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso.
§ 2º Achando-se presente na Casa pelo menos a décima parte do número
total de Deputados, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e em nome
do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.”
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1972

Art. 97. (...)
§ 1º O Presidente verificará, pela lista de comparecimento, o número de Deputados
presentes.
§ 2º Achando-se presente o décimo do número total de Deputados, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: “Sob a
proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos”.
1955

Art. 72. (...)
§ 1º O Presidente verificará, pela lista de comparecimento, o número de Deputados
presentes.
§ 2º Achando-se presente o décimo do número total de Deputados, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão.
1949

Art. 71. (...)
§ 1º O Presidente verificará, pela lista de comparecimento, o numero de Deputados
presentes.
§ 2º Achando-se presente o décimo do numero total de Deputados, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão.
1947

Art. 59. (...)
§ 1º O Presidente verificará, pela lista de comparecimento, o numero de Deputados
presentes.
§ 2º Achando-se presente o décimo do numero total de Deputados, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão.
1934

Art. 98. (...)
§ 1º O Presidente verificará, pela lista de presença, o numero de Deputados presentes.
§ 2º Achando-se presente um decimo do numero total de Deputados, o Presidente declarará aberta a sessão.
1928

Art. 151. (...)
§ 1º O Presidente verificará, pela lista de presença, o numero de Deputados presentes.
§ 2º Achando-se presentes 53 Deputados, pelo menos, o Presidente declarará aberta a
sessão.
1904

Art. 79. Achando-se presentes Deputados em numero de um sexto, o Presidente abrirá
a sessão com as palavras – Abre-se a sessão.
1870

Art. 55. Achando-se presentes Deputados em numero de metade e mais um, o Presidente abrirá a sessão com as palavras – Abre-se a sessão.
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1891

Art. 58. Achando-se presentes Deputados em numero de um quarto, o Presidente abrirá a sessão com as palavras – Abre-se a sessão.
1831

Art. 57. Achando-se presentes Deputados em numero de metade e mais hum, o Presidente abrirá a sessão com estas formaes palavras – Abre-se a sessão.
1826

59. Achando-se prezentes Deputados em numero de metade e mais hum, o Presidente
abrirá a sessão com estas formaes palavras – Abre-se a sessão.

§ 3º Não se verificando o quórum de presença, o Presidente aguardará,
durante meia hora, que ele se complete, sendo o retardamento deduzido
do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o Presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de
falta aos ausentes para os efeitos legais.
1972

Art. 97. (...)
§ 3º Se faltar esse décimo, o Presidente aguardará, durante meia hora, que se complete
o número, deduzido o retardamento do prazo destinado ao expediente. Se persistir a
falta de número, o Presidente declarará que não pode haver sessão.
1955

Art. 72. (...)
§ 3º Se faltar êsse décimo, o Presidente aguardará, durante meia hora, que se complete
o número, deduzido o retardamento do prazo destinado ao expediente. Se persistir a
falta será levantada a sessão.
1949

Art. 71. (...)
§ 3º Se faltar êsse décimo, o Presidente aguardará, durante meia hora, que se complete
o número, deduzido o retardamento do prazo destinado ao expediente.
1947

Art. 59. (...)
§ 3º Se faltar êsse décimo, o Presidente aguardará, durante meia hora, que se complete
o número, deduzido o prazo do retardamento do destinado ao expediente.
1934

Art. 98. (...)
§ 3º Por falta de numero o Presidente declarará que não pode haver sessão e designará
a Ordem do Dia das sessão seguinte.
(...)
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§ 5º Se a sessão começar até quinze minutos depois da hora regimental, durará o tempo
necessário para completar seu prazo de trabalho effectivo.
§ 6º Para registrar, na lista de presença, os nomes dos Deputados que comparecerem, a
Mesa designará um funccionario da Secretaria.
1928

Art. 151. (...)
§ 3º Si porém, não se acharem presentes 53 Deputados, o Presidente declarará que não
póde haver sessão, e designará a Ordem do Dia da sessão seguinte.
(...)
§ 5º Si a sessão começar até quinze minutos depois da hora regimental, durará o tempo
necessario para completar o seu prazo de effectivo trabalho.
§ 6º Para registrar, na lista de presença, os nomes dos Deputados que comparecerem, a
Mesa designará um funccionario da Secretaria.
1904

Art. 80. Si até 15 minutos depois da hora regimental não houver presente a sexta parte
dos membros da Camara, o Presidente declarará que não póde haver sessão e convidará
os Deputados presentes a se occuparem com os trabalhos das Comissões.105
Art. 81. Si, por motivo de demora, a sessão começar depois da hora regimental, durará
o tempo necessario para completar as horas de effectivo trabalho.
1891

Art. 58. Si, porém, não se achar reunido esse numero far-se-há a leitura do expediente
para dar-se-lhe o conveniente destino, exceptuando-se os pareceres ou requerimentos
que tiverem de ser votados.
Art. 59. Terminada a leitura do expediente, si ainda não houver o numero legal, um
dos Secretários procederá á chamada e finda esta, si não tiverem respondido Deputados
em numero superior á metade, o Presidente convidará a Camara a proseguir na ordem
dos trabalhos, ficando as votações adiadas para quando houver numero legal. Apezar
de não haver sessão, se lavrará a acta da reunião, na qual se fará menção do expediente
lido e dos nomes dos Deputados que comparecerem e dos que deixarem de comparecer.
Art. 60. Si por motivo de demora a sessão começar depois da hora regimental, durará o
tempo necessario para completar quatro horas horas de effectivo trabalho.
1870

Art. 56. Quando feita a chamada se não achar o numero de Deputados necessario para
celebrar-se a sessão, o Presidente suspenderá o acto até se verificar a reunião do sobredito numero, conservando-se elle, os Secretarios e Deputados nos seus respectivos
lugares. Os nomes dos Deputados, que comparecerem depois da chamada, serão mencionados na acta.
Art. 57. Se até o meio dia nas sessões diurnas, ou ás sete horas da tarde nas sessões
nocturnas, não concorrerem mais Deputados, que preenchão o numero, o Presidente
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declarará – Hoje não ha sessão –, e mandará publicar no jornal, com que houver contracto, os nomes dos que comparecerão e dos que faltarão.
Art. 58. Apezar de não haver sessão, se fará a acta do acontecido, declarando-se nella,
pelos seus nomes, os Deputados presentes e os que deixarão de comparecer.
Art. 59. Ainda que a sessão principie mais tarde que a hora declarada no art. 53, deverá
durar as horas nelle marcadas, contadas de minuto a minuto.
1831

Art. 58. Quando feita a chamada se não achar o numero de Deputados necessario para
celebrar-se a sessão, o Presidente suspenderá o acto até se verificar a reunião do sobredito numero, conservando-se elle, Secretarios, e Deputados nos seus respectivos
lugares.
Art. 59. Se até as 11 horas não concorrerem mais Deputados, que preenchão o numero,
o Presidente declarará – Hoje não ha sessão.
Art. 60. Á pesar de não haver sessão, o Secretario, a quem competir, fará a acta do acontecido, declarando nella pelos nomes os Deputados, que comparecerão, e os que deixarão de
comparecer.
Art. 61. No caso de principiar a sessão mais tarde que a hora declarada no artigo 56, se
regulará o trabalho de sorte, que a sessão sempre dure quatro horas completas de minuto
a minuto.
1826

60. Quando, feita a chamada, se não achar o numero de Deputados necessarios para celebrar-se a sessão o Presidente suspenderá o acto até se verificar a reunião do sobredito
numero, conservando-se elle, os Secretarios, e Deputados nos seus respectivos lugares.
61. Se até as 11 horas não concorrerem mais Deputados, que prehenchão o numero o
Presidente declarará – Hoje não ha sessão.
62. Apezar de não haver sessão o Secretario, a quem competir, fará a acta do acontecido, declarando nella pelos seus nomes os Deputados, que faltarão.
63. No caso de principiar a sessão mais tarde, que a hora declarada no artigo 57, se regulará o trabalho de sorte, que a sessão sempre dure quatro horas completas de minuto
a minuto.

Art. 80. Abertos os trabalhos, o Segundo-Secretário fará a leitura da ata da
sessão anterior, que o Presidente considerará aprovada, independentemente
de votação.
1972

Art. 98. (...)
§ 1º Abertos os trabalhos, o 2º Secretário fará leitura da ata da sessão anterior, que o
Presidente considerará aprovada, independentemente de votação.
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1955

Art. 73. (...)
§ 1º Abertos os trabalhos, o 2º Secretário, fará a leitura da ata manuscrita, ou dactilografada, da sessão anterior, que o Presidente considerará aprovada, independentemente
de votação.
1949

Art. 72. (...)
§ 1º Abertos os trabalhos, o 2º Secretário fará a leitura da ata manuscrita ou datilografada da sessão anterior, que o Presidente considerará aprovada, independentemente de
votação.
1947

Art. 60. (...)
§ 1º Abertos os trabalhos, o 2º Secretário fará a leitura da ata manuscrita da sessão antecedente, que o Presidente considerará aprovada, independente de votação.
1934

Art. 99. Aberta a sessão, o 2º Secretario fará a leitura da acta da antecedente, que
se considerará approvada, independente de votação, si não houver impugnação ou
reclamação.
1928

Art. 152. Aberta a sessão, o 2º Secretario fará a leitura da acta da antecedente, que
se considerará approvada, independente de votação, si não houver impugnação ou
reclamação.
1904

Art. 82. Aberta a sessão, o 2º Secretario fará a leitura da acta antecedente, a qual considerar-se-ha approvada independente de votação, si não houver sobre a mesma impugnação ou reclamação alguma.
1891

Art. 61. Aberta a sessão, o 2º Secretario fará a leitura da acta da antecedente, a qual
considerar-se-há approvada independente de votação, si não houver sobre a mesma
impugnação ou reclamação alguma.
Art. 63. Approvada a acta, será logo assignada pelo Presidente, 1º e 2º Secretarios, e
recolhida ao archivo. No ultimo dia da sessão legislativa será lida e approvada a acta,
ainda no caso de não haver na Casa numero legal de Deputados.
1870

Art. 60. Aberta a sessão, o 2º Secretario fará a leitura da acta da antecedente; e se por
algum inconveniente não estiver a acta sobre a mesa, o Presidente, dando parte disto
á Camara, fará prosseguir os trabalhos até que possa ter lugar essa leitura, para o que
então se interromperá o seguimento do trabalho.
Art. 61. Lida a acta, se não houver impugnação ou reclamação sobre ella, considerar-se-há
approvada, sem dependencia de votação da Camara.
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Art. 63. Approvada a acta, será logo assignada pelo Presidente, 1º e 2º Secretarios, e
recolhida ao archivo. No ultimo dia da sessão legislativa será lida e approvada a acta,
ainda no caso de não haver na Casa o numero de Deputados, de que trata o art. 55.
1831

Art. 62. Aberta a sessão, o respectivo Secretario fará a leitura da acta da antecedente; e
se por algum inconveniente não estiver a acta sobre a mesa, ou o Secretario, que a deve
ler, não tiver ainda chegado, o Presidente, dando parte disto á Camara, fará prosseguir
os trabalhos até que possa ter lugar a leitura da acta, para o que então se interromperá o
seguimento do trabalho.
Art. 63. Lida a acta, se não houver quem sobre ella faça alguma reflexão, o Presidente a
porá a votos para ser aprovada pela Camara.
Art. 65. Approvada a acta, será logo assignada pelo Presidente, 1º Secretario, e aquelle
que a tiver redigido; e depois de registada no competente livro, se mandará imprimir
para ser distribuida pelos Deputados e Senadores.
1826

64. Aberta a sessão, o respectivo Secretario fará a leitura da acta da antecedente.
65. Se não houver alguma emenda a fazer-se-lhe será asignada pelo Presidente, Primeiro Secretario, e aquelle que a tiver escrito.
67. Approvada a acta se mandará logo imprimir, e se repartirão os exemplares pelos
Deputados, e Senadores.

§ 1º O Deputado que pretender retificar a ata enviará à Mesa declaração
escrita. Essa declaração será inserta em ata, e o Presidente dará, se julgar
conveniente, as necessárias explicações pelas quais a tenha considerado
procedente, ou não, cabendo recurso ao Plenário.
1972

Art. 98. (...)
§ 2º O Deputado que pretender retificar a ata enviará à Mesa declaração escrita. Essa
declaração será inserta em ata, e o Presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias
explicações no sentido de a consider procedente, ou não.
1962

Art. 45. O Ministro ou Subsecretário de Estado que pretender retificar a ata enviará à
Mesa declaração escrita.
1955

Art. 73. (...)
§ 2º O Deputado que pretender retificar a ata enviará à Mesa declaração escrita. Essa
declaração será incluída em ata, e o Presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações no sentido de a considerar procedente, ou não.
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1949

Art. 72. (...)
§ 2º O Deputado que pretender retificar a ata enviará à Mesa declaração escrita. Essa
declaração será incluída em ata, e o Presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações no sentido de a considerar procedente, ou não.
1947

Art. 60. (...)
§ 2º O Deputado, que pretender retificar a ata, enviará à Mesa declaração escrita, ao ser
ela submetida à aprovação. Essa declaração será inscrita em ata, e o Presidente dará, se
julgar conveniente, as necessárias explicações no sentido de a considerar procedente,
ou não.
1934

Art. 99. (...)
§ 1º O Deputado só poderá fallar sobre a acta para rectifical-a.
§ 2º No caso de qualquer reclamação, o 2º Secretario prestará os necessários esclarecimentos e, quando, apesar delles, a Camara reconhecer a procedência da rectificação,
será essa consignada na acta immediata.
§ 3º Nenhum Deputado poderá falar sobre a acta mais de uma vez e por mais de dez
minutos.
§ 4º A discussão da acta em hypothese alguma excederá a hora do expediente, que é
a primeira da sessão. Esgotada a hora do expediente será a acta submettida, sem mais
demora, á deliberação da Camara, pelo voto dos Deputados presentes.
1928

Art. 152. (...)
§ 1º O Deputado só poderá fallar sobre a acta para rectifical-a.
§ 2º No caso de qualquer reclamação, o 2º Secretario prestará os necessários esclarecimentos e, quando, apesar delles, a Camara reconhecer a procedência da rectificação,
será essa consignada na acta immediata.
§ 3º Nenhum Deputado poderá falar sobre a acta mais de uma vez e por mais de dez
minutos.
§ 4º A discussão da acta em hypothese alguma excederá a hora do expediente, que é a
primeira da sessão.
§ 5º Esgotada a hora do expediente será a acta submettida á approvação da Camara,
pelo voto dos Deputados presentes.
1904

Art. 83. Si, porém, algum Deputado lembrar alguma inexactidão, o 2º Secretario ou
qualquer dos outros dará os necessarios esclarecimentos; e quando, apezar delles, a
Camara reconhecer a inexactidão indicada,será emendada acta conforme se vencer.
1891

Art. 62. Si, porém, algum Deputado lembrar alguma inexactidão, o 2º Secretario ou
qualquer dos outros dará os necessarios esclarecimentos; e quando, apezar delle, a Camara reconhecer a inexactidão indicada,será emendada a acta, conforme se vencer.
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1870

Art. 62. Se, porém, algum Deputado lembrar alguma inexactidão, o 2º Secretario, ou
qualquer dos outros, dará os necessarios esclarecimentos; e quando apezar delles a Camara reconhecer a inexactidão indicada, será emendada a acta conforme se vencer.
1831

Art. 64. Se porém algum Deputado lembrar alguma inexactidão, o Secretario, que redigir a acta, ou qualquer dos outros, fará os necessarios esclarecimentos; e quando a
pesar delles a Camara approvar a alteração lembrada, far-se-ha conforme ao vencido.
1826

66. Se algum Deputado lembrar emenda, o Secretario, que redigio a acta, ou qualquer
dos outros, na sua falta, fará os necessarios esclarecimentos; e quando apezar delles
subsistir a emenda, com approvação da Camara, far-se-há huma nova redacção, conforme se decidir.

§ 2º Proceder-se-á de imediato à leitura da matéria do expediente, abrangendo:
I – as comunicações enviadas à Mesa pelos Deputados;
II – a correspondência em geral, as petições e outros documentos recebidos pelo Presidente ou pela Mesa, de interesse do Plenário.
1955

Art. 73. (...)
§ 3º O 1º Secretário, em seguida à aprovação da ata, dará conta em sumário, dos ofícios,
representações, petições, memoriais e outros documentos dirigidos à Câmara, dando-lhes o devido destino.
§ 4º Será de quinze minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata e de todos
os documentos a que se reterem os parágrafos anteriores. Esgotado êsse prazo, se ainda
houver papéis na Mesa, serão os mesmos despachados depois e mandados à publicação.
1949

Art. 72. (...)
§ 3º O 1º Secretário, em seguida à aprovação da ata, dará conta, em sumário, dos ofícios, representações, petições, memoriais e outros documentos dirigidos à Câmara,
despachando-os e dando-lhes, o devido destino.
§ 4º Se qualquer Deputado ou Comissão requerer, por escrito, a remessa, a determinada
Comissão, de papéis despachados a outra, ou pretender que lhes seja dado destino diferente, será o requerimento, se não fôr atendido imediatamente, submetido, na sessão
seguinte, à deliberação da maioria absoluta dos Deputados.
§ 5º Será de quinze minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata e de todos
os documentos a que se referem os parágrafos anteriores. Esgotado êsse prazo, se ainda
houver papéis na Mesa, serão os mesmos despachados depois e mandados a publicação.
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1947

Art. 61. O 1º Secretário, em seguida à aprovação da ata, dará conta em sumário, dos
ofícios, representações, petições, memoriais e mais papéis enviados à Câmara, despachando-os e dando-lhes o devido destino.
§ 1º Se qualquer Deputado requerer, por escrito, a remessa a determinada Comissão de
papéis despachados a outra, pelo 1º Secretário, ou que lhes seja dado outro destino, será
êste requerimento, se não fôr atendido imediatamente, submetido, na sessão seguinte
à deliberação da maioria absoluta dos Deputados. Idêntico requerimento de qualquer
Comissão será despachado pelo Presidente da Câmara.
§ 2º Das propostas e projetos vindos do Senado e emendas por êle apresentadas a projetos da Câmara fará uma súmula o 1º Secretário, que os despachará às Comissões
competentes.
§ 3º Será de quinze minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata e de todos
os papéis a que se referem o parágrafos anteriores. Esgotado êsse prazo, se ainda houver
papéis sôbre a mesa, o 1º Secretário lhes dará, depois, o devido despacho, mandado-os
à publicação.
1934

Art. 100. Approvada a acta, o 1º Secretario fará a leitura dos officios do Governo do
Senado, ou dos juizes e tribunaes, e dar-lhes-á conveniente destino.
§ 1º O 1º Secretario, em seguida, dará conta, em summario, dos officios, representações,
petições, memoriaes e mais papeis enviados á Camara, dando-lhes, também, o devido
destino.
§ 2º Se qualquer Deputado requerer, por escripto, a remessa a determinada Comissão
de papéis despachados a outra pelo 1º Secretário, ou que lhes seja dado outro destino,
será êste requerimento opportunamente submettido à deliberação da maioria absoluta
dos Deputados.
§ 3º Seguir-se-á a leitura, em summario, ainda pelo pelo mesmo Secretario, dos pareceres de Commissões, dos projectos, indicações e requerimentos dos Deputados,
que se acharem sobre a mesa, e que serão mandados publicar no Diario do Poder
Legislativo e imprimir em avulsos.
§ 4º Os projectos vindos do Senado e as emendas por elle propostas a projectos da Camara serão lidos pelo 1º Secretariao e enviados ás Commissões competentes.
§ 5º Não se gastará mais do que meia hora na leitura de todos os papeis do expediente.
§ 6º Se a discussão da acta esgotar a hora do expediente, ou se se esgotar a meia hora
destinada á leitura dos papeis, sem que esses hajam sido todos lidos, serão despachados
pelo 1º Secretario os que o não houverem sido, e mandados a publicar.
1928

Art. 153. Depois de approvada a acta, o 1º Secretario fará a leitura dos officios do Governo e do Senado, e de accôrdo com o Presidente,dar-lhes-á conveniente destino.
§ 1º O 1º Secretario, em seguida, dará conta, em summario, dos officios, representações,
petições, memoriaes e mais papeis enviados á Camara, dando-lhes, também, o devido
destino.
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§ 2º Si qualquer Deputado requerer, por escripto, a remessa a determinada Comissão
de papéis despachados a outra pelo 1º Secretario, ou que lhes seja dado outro destino,
será este requerimento opportunamente submettido à deliberação da maioria absoluta
dos Deputados.
§ 3º Seguir-se-á a leitura, em summario, ainda pelo mesmo Secretario, dos pareceres de
Commissões, dos projectos, indicações e requerimentos dos Deputados, que se acharem sobre a mesa, e que serão mandados publicar no Diario do Congresso e impressos
em avulsos.
§ 4º Os projectos vindos do Senado e as emendas por elle propostas a projectos da Camara serão lidos pelo 1º Secretario e enviados ás Commissões competentes.
§ 5º Não se gastará mais do que a primeira meia hora na leitura de todos os papeis do
expediente.
§ 6º Si a discussão da acta esgotar a hora do expediente, ou si se esgotar a meia hora
destinada á leitura dos papeis, sem que esses hajam sido todos lidos, serão despachados
pelo 1º Secretario os que o não houverem sido, e mandados a publicar.
1904

Art. 84. Depois de approvada a acta, o 1º Secretario fará a leitura dos officios recebidos
do Governo e do Senado, e de accordo com o Presidente, irá dando aos mesmos o destino que lhe parecer mais conveniente; mas, si algum Deputado lembrar outro destino,
então o Presidente consultará a Camara, e se seguirá o que decidir a votação.
Art. 85. Immediatamente, o mesmo Secretario dará conta, em breve relatorio, dos officios, representações, petições e memoriaes que tiverem sido enviados á Camara procedendo-se ácerca de seu destino como no artigo antecedente.
Art. 86. A isto se seguirá a leitura dos pareceres de Commissões, projectos, indicações
e requerimentos dos Deputados, que estiverem sobre a mesa, não se gastando mais tempo do que a primeira hora de sessão, podendo o Deputado justifical-o independente de
urgencia na mesma primeira hora, que em caso algum poderá ser excedida.
Art. 89. (...) Os pareceres, projectos, indicações e requerimentos, que se não tiverem
lido por falta de tempo, ficarão para a seguinte sessão.
1891

Art. 64. Depois de approvada a acta, o 1º Secretario fará a leitura dos officios recebidos
do Governo e do Senado, e de accôrdo com o Presidente irá dando aos mesmos o destino que lhe parecer mais conveniente; mas si algum Deputado lembrar outro destino,
então o Presidente consultará a Camara, e se seguirá o decidir a votação.
Art. 65. Immediatamente o mesmo Secretario dará conta, em breve relatório, dos officios, representações, petições, e memorias, que tiverem sido enviados á Camara, procedendo-se á cerca de do seu destino como no artigo antecedente.
Art. 66. A isto se seguirá a leitura dos pareceres de Commissões, projectos, indicações
e requerimentos dos Deputados, que estiverem sobre a mesa, não se gastando mais
tempo do que a primeira hora da sessão, podendo o Deputado jusfical-os independe de
urgencia na mesma primeira hora que não poderá ser excedida.
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Art. 68. (...) Os pareceres, projectos, indicações e requerimentos, que se não tiverem
lido por falta de tempo, ficarão para a seguinte sessão.
1870

Art. 65. Depois de approvada a acta, o 1º Secretario fará a leitura dos officios recebidos
do Governo e do Senado, e de accôrdo com o Presidente irá dando aos mesmos o destino que lhe parecer mais conveniente; mas se algum Deputado lembrar outro destino,
então o Presidente consultará a Camara, e se seguirá o que decidir a votação.
Art. 66. Immediatamente o mesmo Secretario dará conta, em breve relatorio, dos officios, representações, petições e memorias que tiverem sido enviados á Camara, procedendo-se ácerca do seu destino como no artigo antecedente; advertindo, porém, que
dos officios que contiverem felicitações far-se-ha menção de serem recebidos com especial agrado, quando forem de authoridades constituidas, e simplesmmente com agrado
todos os outros de pessoas ou sociedades particulares.
Art. 67. A isto se seguirá a leitura dos pareceres de Commissões, projectos, indicações,
interpellações e requerimentos dos Deputados, que estiverem sobre a mesa, não se gastando mais tempo do que os tres primeiros quartos de hora da sessão.
Art. 69. (...) Os pareceres, projectos, indicações, interpellações, e requerimentos, que se
não tiverem lido, ficarão para a seguinte sessão.
1831

Art. 66. Depois de approvada a acta, o 1º Secretario fará a leitura dos officios, recebidos
do Governo, e do Senado; e depois de lido cada hum de persi, de acordo com o Presidente, hirá dando aos mesmos o destino, que lhe parecer mais conveniente; mas se algum
Deputado lembrar outro destino, então o Presidente consultará a Camara, e se seguirá o
que decidir a votação.
Art. 67. Immediatamente o mesmo Secretario dará conta, em breve relatorio, dos officios, representações, petições, e memorias, que tiverem sido enviadas á Camara, procedendo-se á cerca de do seu destino como no artigo antecedente; advertindo porem
que dos officios, que contiverem felicitações, far-se-á menção de serem recebidos com
especial agrado, quando forem de auctoridades constituidas, e simplesmente com agrado todos os outros de pessoas, ou Sociedades particulares.
Art. 68. A isto se seguirá a leitura dos pareceres de Commissões, e a leitura e discussão
dos requerimentos dos Deputados, que estiverem sobre a mesa, não se gastando nisso
mais tempo do que até os tres quartos depois de principiada a sessão.
Art. 69. (...) Os pareceres, e requerimentos, que se não tiverem lido, ficarão para a seguinte
sessão.
1826

68. Depois de approvada a acta o Primeiro Secretario dará conta dos officios recebidos
do Governo, e do Senado; e feita a leitura delles o Presidente consultará a Camara sobre
o contheudo de cada hum para se proceder conforme a sua decisão.
69. Immediatamente o mesmo Secretario dará conta, em breve relatorio, dos officios,
reprezentaçoens, e petiçoens, que tiverem sido enviadas á Camara; e a Camara consultada pelo Presidente determinará o destino que devem ter.
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70. Em qualquer dos cazos dos dois artigos antecedentes, se algum Deputado propozer,
que se remetta o negocio a alguma das Commissoens Permanentes, ou a huma Commissão Especial, sendo apoiado por sinco Deputados, esta questão tomará a precedencia para o Presidente apôs á votação, suspensa toda a maes discussão.
71. A isto se seguirá a primeira leitura dos projectos, e indicaçoens; a qual será feita
pelo Deputado Author, ou pelo Primeiro Secretario, se aquelle mandar o projecto, ou
indicação á Meza sem ter lido.

Art. 81. O tempo que se seguir à leitura da matéria do expediente será destinado aos Deputados inscritos para breves comunicações, podendo cada
um falar por cinco minutos, não sendo permitidos apartes.
1972

Art. 85. (...)
§ 1º Aberta a sessão, lidos a ata e o expediente, será dada a palavra, de acordo com a
inscrição feita, de próprio punho, em livro especial, aos Deputados que tenham comunicação a fazer (...)
§ 2º (...) Nenhum orador poderá falar por mais de cinco minutos, não sendo permitidos
apartes. (...)106
1955

Art. 73. (...)
§ 6º Terminada a leitura de todos os papéis, será concedida a palavra ao orador inscrito para a hora do expediente, o qual poderá conservar-se na tribuna até às 15 horas e
trinta minutos, para fundamentar proposição, ou versar assunto de sua livre escolha.
1949

Art. 72. (...)
§ 6º Após a leitura da matéria do expediente, e antes de ser anunciado o orador inscrito, serão objeto de deliberação, com o prazo improrrogável de dez minutos para cada
orador, os requerimentos de pesar, ou congratulações, regulados no art. 99, nº I, que
houver na Mesa.
§ 7º Terminada a leitura de todos os papéis, será concedida a palavra ao orador inscrito
para a hora do expediente, o qual poderá conservar-se na tribuna até às 15 horas, para
fundamentar proposição, ou versar assunto de sua livre escolha.

106

A Resolução nº 26 de 1955 já estabelecia que “Aberta a sessão, lidas a ata e o expediente, será dada a
palavra de acordo com a inscrição feita na véspera e assegurada preferência aos que não hajam falado
nas dez reuniões anteriores, aos Deputados que tenham comunicação a fazer ou projetos a apresentar.
Nenhum orador poderá falar por mais de cinco minutos, nem permitirá apartes”.
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1947

Art. 61. (...)
§ 4º Terminada a leitura de todos os papéis, será concedida a palavra ao orador inscrito
para a hora do expediente, o qual poderá conservar-se na tribuna até às 15 horas, para
fundamentar proposição ou versar assunto de sua livre escolha.

§ 1º Sempre que um Deputado tiver comunicação a fazer à Mesa, ou ao
Plenário, deverá fazê-la oralmente, ou redigi-la para publicação no Diário
da Câmara dos Deputados. A comunicação por escrito não pode ser feita
com a juntada ou transcrição de documentos.
1972

Art. 98. (...)
§ 3º Sempre que um Deputado tiver comunicação a fazer à Mesa, ou ao Plenário, fá-lo-á
oralmente, ou a redigirá para publicação no Diário do Congresso Nacional. A comunicação por escrito não pode ser feita com a transcrição de documentos.
1955

Art. 73. (...)
§ 5º Sempre que um Deputado tiver comunicação a fazer à Mesa, ou ao Plenário, fá-lo-á
oralmente, ou a redigirá por escrito para publicação no Diário do Congresso Nacional. A comunicação por escrito não pode ser feita com o fim de obter a transcrição de documentos.

§ 2º A inscrição dos oradores será feita na Mesa, em caráter pessoal e intransferível, em livro próprio, das oito às treze horas e trinta minutos,
diariamente, assegurada a preferência aos que não hajam falado nas cinco
sessões anteriores.
1972

Art. 85. (...)
§ 1º Aberta a sessão, lidos a ata e o expediente, será dada a palavra, de acordo com a inscrição feita, de próprio punho, em livro especial, aos Deputados que tenham comunicação
a fazer, assegurada a preferência aos que não hajam falado nas cinco sessões anteriores.
§ 2º A inscrição de que trata o parágrafo anterior será feita, diariamente, a partir das
oito horas.
1955

Art. 73. (...)
§ 8º As inscrições dos oradores do expediente serão feitas em livro especial, pelo
Deputado, de próprio punho, ou pelo Líder do seu Partido, ou Bloco Parlamentar. Essas
inscrições prevalecerão durante a semana e serão publicadas, diariamente, no Diário
do Congresso Nacional. Não será concedida a palavra, para iniciar discurso, nesta hora,
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a nenhum Deputado, inscrito para falar durante o expediente, quando faltarem menos
de 10 minutos para o término desta parte da sessão.
1949

Art. 72. (...)
§ 9º As inscrições dos oradores do expediente serão feitas em livro especial, pelo Deputado,
de próprio punho, ou pelo Líder do seu Partido. Essas inscrições prevalecerão durante a
sessão legislativa e serão publicadas, diariamente, no Diário do Congresso Nacional.
1947

Art. 61. (...)
§ 6º As inscrições dos oradores do expediente serão feitas em livro especial, pelo Deputado,
de próprio punho, ou pelo Líder do seu Partido. Essas inscrições prevalecerão durante a
sessão legislativa e serão publicadas diariamente, no Diário do Congresso Nacional. Não
será permitido outra inscrição do Deputado antes de haver usado da palavra.
Art. 112. (...)
§ 1º (...) Haverá, também, livro especial para inscrição do Deputado que queira fazer
comunicação relevante, na segunda parte do expediente e antes da Ordem do Dia. (...)
§ 3º Publicar-se-á, diariamente, no Diário do Congresso Nacional, em adendo à ata impressa, a relação de oradores inscritos, ou a declaração de que os não há.
1934

Art. 198. (...)
§ 1º A inscripção de oradores para a hora do expediente poderá ser feita durante a sessão da vespera, ou no dia em que o Deputado pretender ocupar a tribuna.
§ 2º A inscripção obedecerá á ordem chronologica da sua solicitação á Mesa, pelo
Deputado, pessoalmente.
§ 3º Inscrevendo-se mais de um Deputado para a hora do expediente terão preferencia
para occupar a tribuna os membros da Mesa, para attender a questões de ordem, ou de
economia interna da Camara, e os Deputados que a não occuparam na sessão anterior,
sendo dada a palavra aos demais pela ordem de inscripção.
§ 4º Publicar-se-á, diariamente, no Diario do Poder Legislativo, em addendo á acta impressa, a relação dos oradores inscriptos na vespera, ou a declaração de que não os há.
1928

Art. 249. (...)
§ 1º A inscripção de oradores para a hora do expediente poderá ser feita durante a sessão da vespera, ou no dia em que o Deputado pretender ocupar a tribuna.
§ 2º A inscripção obedecerá á ordem chronologica da sua solicitação á Mesa, pelo
Deputado, pessoalmente. Inscrevendo-se mais de um Deputado para a hora do expediente terão preferencia para occupar a tribuna os membros da Mesa, para attender a
questões de ordem, ou de economia interna da Camara, e os Deputados que a não occuparam á sessão anterior, sendo dada a palavra aos demais pela ordem de inscripção.
(...)
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§ 4º Publicar-se-á, diariamente, no Diario do Congresso, em addendo á acta impressa,
a relação dos oradores inscriptos de vespera, ou a declaração de – não há oradores inscriptos para a hora do expediente.

§ 3º O Deputado que, chamado a ocupar o microfone, não se apresentar,
perderá a prerrogativa a que se refere o parágrafo anterior.
1972

Art. 85. (...)
§ 2º (...) O Deputado que, chamado, não comparecer ao microfone, para a comunicação
requerida, perderá a prerrogativa a que se refere o parágrafo anterior, podendo, entretanto, desistir, através de comunicação oral ou escrita, em benefício de outro Deputado.
1947

Art. 113. (...)
§ 1º O Deputado que não puder ocupar a tribuna durante a hora do expediente, ou
durante as discussões, falo-á ao fim da Ordem do Dia, em explicação pessoal, prèviamente inscrito em livro especial.
1934

Art. 200. O Deputado que não puder occupar a tribuna durante a hora do expediente,
ou durante as discussões, fal-o-á ao fim da Ordem do Dia em “explicação pessoal”.
1928

Art. 251. O Deputado que não puder occupar a tribuna durante a hora do expediente,
ou durante as discussões, fal-o-á ao fim da Ordem do Dia para “explicação pessoal”.

§ 4º As inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento
ou não realização da sessão transferir-se-ão para a sessão ordinária seguinte.
1955

Art. 73. (...)
§ 7º É facultado ao orador do expediente, se não tiver ultimado o seu discurso e só tiver
falado por tempo inferior a 30 minutos, requerer ao Presidente conservar-se inscrito
para terminá-lo na sessão seguinte.
1949

Art. 72. (...)
§ 8º É facultado ao orador, se não tiver ultimado o seu discurso, requerer ao Presidente
conservá-lo inscrito para terminá-lo na sessão seguinte, o que somente lhe será concedido uma vez, sem direito de transferir a outrem o tempo restante.
1947

Art. 61. (...)
§ 5º É facultado ao orador, se não tiver terminado o seu discurso, requerer ao Presidente
conservá-lo inscrito para a sessão seguinte, o que se lhe concederá uma única vez.
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Seção II
Da Ordem do Dia107
Art. 82. Às onze ou às dezesseis horas, conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à Ordem do Dia, sendo previamente verificado o
número de Deputados presentes no recinto do Plenário, através do sistema
eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o § 5º deste artigo.108
1972

Art. 85. (...)
§ 4º Às quinze horas e trinta minutos, impreterivelmente, terá início a Ordem do Dia,
cuja primeira hora será sempre destinada às discussões e votações da matéria em pauta,
dedicados os dez minutos iniciais à apresentação de projetos.
Art. 99. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada a hora ou por falta de orador,
tratar-se-á da matéria destinada à Ordem do Dia.
1955

Art. 74. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada a hora ou por falta de orador,
tratar-se-á da matéria destinada à Ordem do Dia.
1949

Art. 73. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada a hora ou por falta de orador,
tratar-se-á da matéria destinada à Ordem do Dia.
§ 1º O 1º Secretário lerá a matéria que se houver de votar, ou discutir, no caso de não se
achar impressa.
1947

Art. 62. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada a hora, ou por falta de orador,
tratar-se-á da matéria destinada à Ordem do Dia.
§ 1º O 1º Secretário lerá o que se houver de votar, ou discutir, no caso de não se achar
impresso.
1934

Art. 101. Finda a primeira hora da sessão, tratar-se-á da materia destinada á Ordem
do Dia.
§ 1º O 1º Secretario lerá o que se houver de votar, ou de discutir, no caso de não se achar
impresso.
107

Original Seção IV renumerada pela Resolução nº 3 de 1991.

108

Original art. 85 renumerado pela Resolução nº 3 de 1991, e com a redação do caput dada pela Resolução nº 1 de 1995. Redação original: “Art. 85. Finda a segunda parte das sessões de deliberação,
por esgotada a hora ou por falta de orador, tratar-se-á da matéria destinada à Ordem do Dia, sendo
previamente verificado o número de Deputados presentes no recinto do Plenário, através do sistema
eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o § 5º.”
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1928

Art. 154. Finda a primeira hora da sessão, tratar-se-á da materia destinada á Ordem
do Dia.
§ 1º O 1º Secretario lerá o que se houver de votar, ou de discutir, no caso de não se achar
impresso.
1904

Art. 89. Finda a primeira hora da sessão, se começará logo a tratar da materia, que estiver destinada para a Ordem do Dia, lendo o 1º Secretario o que se tiver de discutir ou
votar, no caso de não se achar impresso. (...)
1891

Art. 68. Finda a primeira hora da sessão, se começará logo a tratar da mataria, que
estiver destinada para a Ordem do Dia; lendo o 1º Secretario o que se tiver de discutir
ou votar, no caso de não se achar impresso. (...)
1870

Art. 69. Findos os tres quartos de hora da sessão, se começará logo a tratar da materia,
que estiver destinada para a Ordem do Dia, lendo o 1º Secretario o que se tiver de discutir ou votar, no caso de não se achar impresso. (...)
1831

Art. 69. Findos os tres quartos depois de principiada a sessão, se começará logo a tratar
da materia, que estiver destinada para a Ordem do Dia a qual será lida pelo 1º Secretario, no caso de não se achar impressa. (...)
1826

72. Seguidamente [após a primeira leitura dos projetos e indicações referidos no art. 71]
o Primeiro Secretario lerá a Ordem do Dia, e se passará a tratar do assumpto, que estiver asignado.

§ 1º O Presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei:
I – constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas Comissões
Permanentes ou Especiais, para efeito de eventual apresentação do recurso previsto no § 2º do art. 132;
II – sujeitos à deliberação do Plenário, para o caso de oferecimento de
emendas, na forma do art. 120.
§ 2º Havendo matéria a ser votada e número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver
na tribuna.109
109
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1972

Art. 99. (...)
§ 3º Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna.
1962

Art. 47. Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à
votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna.
1955

Art. 74. (...)
§ 3º Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente a votação, interrompendo-se a oração do Deputado que estiver na tribuna, salvo quando
estiver discutindo matéria em regime de urgência e a matéria a votar não estiver sob
êste regime.
1949

Art. 73. (...)
§ 4º Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á, imediatamente, à votação, interrompendo-se a oração do Deputado que estiver na tribuna, desde que a
proposição não esteja em discussão em virtude de urgência.
1947

Art. 62. (...)
§ 5º Se houver número legal para deliberar e Deputado com a palavra, o Presidente
solicitar-lhe-á interrompa o discurso a fim de se proceder às votações, desde que a proposição não esteja em discussão em virtude de urgência.
1934

Art. 101. (...)
§ 5º Logo que houver maioria legal para deliberar, o Presidente solicitará ao Deputado,
que estiver na tribuna, interrompa o seu discurso para se proceder ás votações.
1928

Art. 154. (...)
§ 5º Logo que houver maioria legal para deliberar, o Presidente solicitará ao Deputado
que estiver na tribuna interrompa o seu discurso para se proceder ás votações.
1904

Art. 219. Quando na Ordem do Dia constarem votações e, entretanto, já estiver na tribuna um orador, a Mesa, assim que houver maioria legal para deliberar, lhe pedirá que
interrompa o seu discurso. Caso elle não consinta nessa interrupção, marcar-lhe-ha o
prazo improrogavel de meia hora, para concluir suas considerações.
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§ 3º Não havendo matéria a ser votada, ou se inexistir quórum para votação, ou, ainda, se sobrevier a falta de quórum durante a Ordem do Dia, o
Presidente anunciará o debate das matérias em discussão.110
1972

Art. 99. (...)
§ 2º Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número para votação, o Presidente
anunciará o debate das matérias em discussão, assegurando preferência às que tenham
parecer favorável de todas as Comissões.
1962

Art. 48. Terminadas as votações, o Presidente anunciará a matéria em discussão, dando a palavra a quem se haja habilitado nos têrmos do Regimento a debatê-la, e encerrará a discussão sempre que não houver orador para nela prosseguir.
1955

Art. 74. (...)
§ 2º Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número para votação, o Presidente
anunciará o debate da matéria em discussão, assegurando preferência às que tenham
parecer favorável de todas as Comissões.
1949

Art. 73. (...)
§ 3º Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número para votação, o Presidente
anunciará o debate da matéria em discussão.
Art. 74. Terminadas as votações, o Presidente anunciará a materia em discussão.
1947

Art. 62. (...)
§ 4º Não havendo número para votação, o Presidente anunciará o debate da matéria
em discussão.
(...)
§ 10. A falta de número para as votações não prejudicará a discussão da materia para
isso inserta na Ordem do Dia.
Art. 63. Terminadas as votações, o Presidente anunciará o debate da materia em
discussão.
1934

Art. 101. (...)
§ 4º Não havendo numero para votação, o Presidente annunciará o debate da materia
em discussão.
(...)
§ 10. A falta de numero para as votações não prejudicará a discussão da materia a isso
destinada na Ordem do Dia.
110
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Art. 102. Terminadas as votações, o Presidente annunciará o debate das materias em
discussão.
1928

Art. 154. (...)
§ 4º Não havendo numero para votações, o Presidente annunciará o debate da materia
em discussão.
(...)
§ 11. A falta de numero para as votações não prejudicará a discussão da materia a isso
destinada na Ordem do Dia.
Art. 155. Terminadas as votações, o Presidente annunciará o debate das materias em
discussão.
1904

Art. 200. (...) A falta de numero para as votações que se forem seguindo não prejudicará
a discussão dos projectos que se tiverem sido dados para Ordem do Dia.
1891

Art. 148. (...) A falta de numero para as votações que se forem seguindo não prejudicará
a discussão dos projectos que se tiverem sido dados para Ordem do Dia.
1870

Art. 173. (...) A falta de numero para as votações, que se forem seguindo, não prejudicará a discussão dos projectos que se tiverem sido dados para Ordem do Dia.

§ 4º Encerrado o Grande Expediente, será aberto o prazo de dez minutos
para apresentação de proposições, ou solicitação de apoiamento eletrônico a elas, que se resumirá à leitura das ementas.111
1955

Art. 73. (...)
§ 9º Desde o momento em que deixar a tribuna o orador do expediente, até o início da
Ordem do Dia, que será às 15 horas e trinta minutos, poderão usar da palavra, durante
cinco minutos, cada um, no máximo, os Deputados que tiverem projetos, indicações
ou requerimentos a apresentar, comunicações a fazer, ou assuntos diversos a tratar, e,
para isso, se hajam inscrito em livro próprio, pessoalmente ou por intermédio do Líder
de seu Partido ou Bloco Parlamentar.
§ 10. As inscrições a que se refere o parágrafo anterior serão divulgadas em ordem
cronológica, mas só prevalecerão durante duas sessões consecutivas. Terá preferência,
nas inscrições, o Deputado de Partido do qual nenhum representante haja ocupado a

111

Original § 2º renumerado pela Resolução nº 3 de 1991, e com redação dada pela Resolução nº 22 de
2004. Redação original: “§ 2º Os primeiros dez minutos da Ordem do Dia serão dedicados, exclusivamente, à apresentação de proposições.”
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tribuna em tal ocasião, nas duas últimas sessões, e, em iguais condições, o Deputado
que não o haja feito nos últimos quinze dias.
1949

Art. 72. (...)
§ 10. Desde o momento em que deixar a tribuna o orador do expediente, até o inicio da
Ordem do Dia, poderão usar da palavra durante dez minutos, cada um, no máximo, os
Deputados que tiverem projetos, indicações ou requerimentos a fundamentar, comunicações a fazer, ou assuntos diversos a tratar, e, para isso, se hajam inscrito em livro
próprio, pessoalmente ou por intermédio do Líder de seu Partido.
§ 11. As inscrições a que se refere o parágrafo anterior serão divulgadas em ordem cronológica, mas só prevalecerão durante três sessões consecutivas. Terá preferência na inscrição o
Deputado de Partido do qual nenhum representante haja ocupado a tribuna em tal ocasião,
nas duas últimas sessões, e o Deputado que não o haja feito nos últimos quinze dias.
1947

Art. 61. (...)
§ 7º Desde o momento em que deixar a tribuna o último orador do expediente, até o inicio da Ordem do Dia, poderão usar da palavra, durante dez minutos, cada um, no máximo, os Deputados que tiverem projetos, indicações, ou requerimentos a fundamentar, ou comunicações a fazer, e, para isso, se houverem inscrito em livro competente.
§ 8º As inscrições a que se refere o parágrafo anterior serão anunciadas em ordem
cronológica, mas só prevalecerão durante três sessões consecutivas. Terá preferência
na inscrição o Deputado do Partido do qual nenhum representante haja ocupado a
tribuna nas duas últimas sessões.
Art. 112. (...)
§ 1º Para fundamentar projeto, indicação, ou requerimento que não seja de ordem, nem
sobre incidentes verificados no desenvolvimento das discussões, ou das votações, deverá o Deputado inscrever-se no Livro do Expediente, a isso especialmente destinado. (...)
1934

Art. 100. (...)
§ 7º Os Deputados que quizerem fundamentar, verbalmente, projectos, ou indicações,
só o poderão fazer na primeira hora da sessão.
Art. 198. Para fundamentar projectos, indicações ou requerimentos, que não sejam de
ordem nem incidentes verificados no desenvolvimento das discussões ou das votações,
deverá o Deputado inscrever-se no Livro do Expediente, a isso especialmente destinado.
1928

Art. 249. Para fundamentar projectos, indicações ou requerimentos, que não sejam de
ordem, ou sobre incidentes verificados no desenvolvimento das discussões, ou das votações, deverá o Deputado inscrever-se em o Livro do Expediente, a isso especialmente
destinado.
Art. 153. (...)
§ 7º Os Deputados que quizerem fundamentar, verbalmente, projectos, ou indicações,
só o poderão fazer á primeira hora da sessão.
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1904

Art. 144. Os Deputados que quizerem fundamentar verbalmente a apresentação de projectos, indicações, requerimentos, ou de qualquer moção, só o poderão fazer na primeira
hora da sessão.
1891

Art. 116. Os Deputados que quizerem fundamentar verbalmente a apresentação de
projectos, indicações, requerimentos ou de qualquer moção, só o poderão fazer na primeira hora, não devendo falar mais de meia hora.
1870

Art. 135. Os Deputados que quizerem fundamentar verbalmente a apresentação 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: quér n’um, quér n’outro caso o Deputado só poderá fallar meia hora.

§ 5º Ocorrendo verificação de votação e comprovando-se presenças suficientes em Plenário, o Presidente determinará a atribuição de faltas aos
ausentes, para os efeitos legais.
1934

Art. 101. (...)
§ 9º Quando, no decorrer da votação, se verificar a falta de numero, mencionar-se-ão
na acta impressa os nomes dos que se houverem retirado com causa participada, ou
sem ella.
1928

Art. 154. (...)
§ 10. Quando, no decorrer da votação, se verificar a falta de numero, mencionar-se-á,
na acta impressa, os nomes dos que se houverem retirado, com causa participada ou
sem ella.
1904

Art. 202. 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, mencionando-se na acta os nomes do s que se houverem retirado com causa participada ou sem ella.
1891

Art. 150. 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, mencionando-se na acta os nomes dos que se houverem retirado com causa participada ou sem ella.
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§ 6º A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, à ausência
às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar
legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas
Lideranças e comunicada à Mesa.
§ 7º Terminada a Ordem do Dia, encerrar-se-á o registro eletrônico de
presença.112
Art. 83. Presente em Plenário a maioria absoluta dos Deputados, mediante verificação de quórum, dar-se-á início à apreciação da pauta, na seguinte ordem:113
I – redações finais;
II – requerimentos de urgência;
III – requerimentos de Comissão sujeitos a votação;
IV – requerimentos de Deputados dependentes de votação imediata;
V – matérias constantes da Ordem do Dia, de acordo com as regras de
preferência estabelecidas no Capítulo IX do Título V.
1972

Art. 99. (...)
§ 1º Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á início às votações na seguinte
ordem:
a) redações finais;
b) requerimentos de urgência;
c) requerimentos de Comissão sujeitos a votação;
d) requerimentos de Deputados dependentes de votação imediata;
e) matérias da Ordem do Dia.
1955

Art. 74. (...)
§ 1º Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á início às votações na seguinte
ordem:
I – redações finais;
II – requerimentos de urgência;
III – requerimentos de Comissão sujeitos à votação;
IV – requerimentos de Deputados dependentes de votação imediata;
V – matérias da Ordem do Dia.
112

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 1 de 1995.

113

Original art. 86 renumerado pela Resolução nº 3 de 1991.
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1949

Art. 73. (...)
§ 2º Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á inicio às votações, na seguinte
ordem:
I – redações finais;
II – matérias da Ordem do Dia.
1947

Art. 62. (...)
§ 2º Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á inicio às votações.
§ 3º As votações obedecerão à seguinte ordem:
I – redações finais;
II – matérias da Ordem do Dia.
1934

Art. 101. (...)
§ 2º Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á inicio ás votações.
§ 3º As votações obedecerão à seguinte ordem: projectos a serem considerados objecto
de deliberação; redacções finaes; materias constantes da Ordem do Dia; requerimentos
escriptos que dependam de discussão e votação.
1928

Art. 154. (...)
§ 2º Presentes 107 Deputados, pelo menos, dar-se-á inicio ás votações.
§ 3º As votações obedecerão à seguinte ordem: projectos a serem considerados objecto
de deliberação; redacções finaes; materias constantes da Ordem do Dia; requerimentos
escriptos que dependam de discussão e de numero para votação.

Parágrafo único. A ordem estabelecida no caput poderá ser alterada ou
interrompida:
I – para a posse de Deputados;
II – em caso de aprovação de requerimento de:
a) preferência;
b) adiamento;
c) retirada da Ordem do Dia;
d) inversão de pauta.
1972

Art. 100. A ordem estabelecida no artigo anterior poderá ser alterada, ou interrompida:
I – para a posse de Deputado;
II – em caso de preferência;
III – em caso de adiamento;
IV – em caso de retirada da Ordem do Dia.
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1962

Art. 49. A Ordem do Dia poderá ser alterada, ou interrompida para comunicação urgente do Presidente do Conselho de Ministros.
1955

Art. 76. A ordem estabelecida nos artigos anteriores poderá ser alterada, ou
interrompida:
I – para a posse de Deputado;
II – em caso de preferência;
III – em caso de adiamento;
IV – em caso de retirada da Ordem do Dia.
1949

Art. 75. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá ser alterada, ou
interrompida:
I – para a posse de Deputado;
II – em caso de urgência;
III – em caso de preferencia;
IV – em caso de adiamento.
1947

Art. 64. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá ser alterada, ou
interrompida:
I – para a posse de Deputado;
II – em caso de urgência;
III – em caso de preferencia;
IV – por adiamento.
1934

Art. 103. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá ser alterada, ou
interrompida:
1º) para a posse de Deputado;
2º) em caso de preferencia;
3º) por adiamento;
4º) em caso de urgencia.
1928

Art. 156. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá ser alterada, ou
interrompida:
1º) para a posse de Deputado;
2º) devido á preferencia;
3º) por adiamento;
4º) em caso de urgencia.
1904

Art. 90. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá ser alterada ou
interrompida:
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1º) no caso de urgencia;
2º) no caso de adiamento;
3º) para a posse de Deputado.
1891

Art. 69. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá ser alterada ou
interrompida:
1º) no caso de urgencia, salvo a disposição do art. 72;
2º) no caso de adiamento.
1870

Art. 70. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá ser alterada ou
interrompida:
1º) No caso de urgencia;
2º) No caso de adiamento.
1831

Art. 70. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes só poderá alterar-se, ou
interromper:
1º) No caso de urgencia.
2º) No caso de addiamento.
1826

74. A ordem dos trabalhos indicada na destribuição diaria só poderá alterar se:
1º) no caso de urgencia;
2º) no caso de adiamento.

Art. 84. O tempo reservado à Ordem do Dia poderá ser prorrogado
pelo Presidente, de ofício, pelo Colégio de Líderes, ou pelo Plenário, a
requerimento verbal de qualquer Deputado, por prazo não excedente a
trinta ou, na hipótese do art. 72, a sessenta minutos.114
1972

Art. 102. O tempo reservado à Ordem do Dia só poderá ser prorrogado pelo Plenário,
por prazo nunca superior a uma hora, a requerimento verbal de qualquer Deputado.
1962

Art. 50. O tempo reservado à Ordem do Dia poderá ser prorrogado pelo Plenário a
requerimento verbal por prazo nunca superior a duas horas.
1955

Art. 78. O tempo reservado à Ordem do Dia poderá ser prorrogado pelo Plenário, por
prazo nunca superior a uma hora, a requerimento verbal de qualquer Deputado.

114

Original art. 87 renumerado pela Resolução nº 3 de 1991.
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Art. 85. Findo o tempo da sessão, o Presidente a encerrará anunciando
a Ordem do Dia da sessão de deliberação seguinte e eventuais alterações
da programação, na conformidade dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 66, dando-se
ciência da pauta respectiva às Lideranças.
1972

Art. 103. Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciará a Ordem do Dia da sessão
seguinte.
1955

Art. 79. Finda a hora dos trabalhos. o Presidente anunciará a Ordem do Dia da sessão
seguinte.
1949

Art. 77. Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciará a Ordem do Dia da sessão
seguinte, que poderá dividir em duas partes. Essa divisão se fará, obrigatoriamente
desde que haja matéria em pauta que deva ser submetida à discussão especial prevista
no art. 115 e no nº VIII do art. 160.115
Parágrafo único. A Ordem do Dia, na qual as proposições destinadas a votação terão precedência sobre as em discussão, será organizadas segundo a ordem cronológica das matérias que somente poderá ser alterada em virtude de urgência, preferência regimental ou,
excepcionalmente, se assim o aconselhar a importancioa de uma proposição sobre outras.
1947

Art. 65. Finda a hora dos trabalhos, o Presidente, depois de examinar na Ordem do
Dia, que poderá dividir em duas partes, anunciará, antes de levantar a sessão, as proposições incluídas.
1934

Art. 104. Finda a hora da sessão, o Presidente, depois de examinar as proposições a
serem consideradas pela Camara, organizará a Ordem do Dia da sessão seguinte, annunciando-a antes de levantar a sessão.
(...)
§ 2º Se a Ordem do Dia fôr dividida em duas partes, o tempo destinado á primeira não
poderá ser excedido por espaço de mais de um quarto de hora.
1928

Art. 157. Finda a hora da sessão, o Presidente, depois de examinar as proposições a
serem consideradas pela Camara, organizará a Ordem do Dia da sessão seguinte.
(...)
§ 2º Si a Ordem do Dia fôr dividida em duas partes, o tempo destinado á primeira não
poderá ser excedido por mais de um quarto de hora.
115
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O artigo foi modificado pela Resolução nº 19 de 1950, passando a ter a seguinte redação: “Art. 77.
Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciará a Ordem do Dia da sessão seguinte, que poderá
dividir em duas partes. Essa divisão se fará, obrigatòriamente, desde que haja matéria em pauta, que
deva ser submetida a discussão especial, prevista no art. 115 e no número VIII do art. 160.”
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1904

Art. 112. Dada a hora de findar a sessão, o Presidente, tendo examinado com os Secretarios
as materias e projectos que houver na Camara, designará o que lhe parecer mais interessante
para a Ordem do Dia da sessão seguinte, e se a Ordem do Dia fôr dividida em duas partes, o
tempo para a primeira não poderá ser excedido por mais de um quarto de hora.
1891

Art. 84. Dada a hora de findar a sessão, o Presidente, tendo examinado com os Secretarios as materias e projectos que houver na Casa, designará o que lhe parecer mais interessante para a Ordem do Dia da sessão seguinte; e si a Ordem do Dia fôr dividida em duas
partes, o tempo para a primeira não poderá ser excedido por mais de um quarto de hora.
1870

Art. 100. Dada a hora de findar a sessão, o Presidente, tendo examinado com os Secretarios as materias e projectos que houver na Casa, designará o que lhe parecer mais
interessante para a Ordem do Dia da sessão seguinte; e quando a Camara determinar
que hajão duas sessões, em um dia, serão publicadas ambas as ordens do dia no jornal
com que houver contracto, e se a Ordem do Dia fôr dividida em duas partes, o tempo
para a primeira não poderá ser excedido por mais de um quarto de hora.
1831

Art. 95. Dada a hora de findar a sessão, o Presidente, tendo examinado com os Secretários as matérias, e projectos, que houverem na Casa, designará o que lhe parecer mais
interessante para a Ordem do Dia da sessão seguinte.
1826

91. Terminada a sessão o Presidente examinará com os Secretarios os livros das actas, e
dos projectos, e ordenará por elhes a destribuição dos trabalhos para a sessão seguinte.

Parágrafo único. Não será designada Ordem do Dia para a primeira sessão
plenária de cada sessão legislativa.116
Art. 86. O Presidente organizará a Ordem do Dia com base na agenda
mensal a que se refere a alínea s do inciso I do art. 17 e observância do que
dispõem o art. 83 e o inciso III do art. 143 para ser publicada no Diário da
Câmara dos Deputados e distribuída em avulsos até a semana precedente
à da sessão respectiva.117
116

Original art. 88 renumerado pela Resolução nº 3 de 1991.

117

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 2 de 2015. Redação original: “Art. 86. O Presidente organizará a Ordem do Dia com base na agenda mensal a que se refere o art. 17, I, s, e observância do que dispõem os arts. 83 e 143, III, para ser publicada no Diário da Câmara dos Deputados e
distribuída em avulsos antes de iniciar-se a sessão respectiva.”
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§ 1º Cada grupo de projetos referidos no § 1º do art. 159 será iniciado pelas proposições em votação e, entre as matérias de cada um, têm preferência na colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas proposições
desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação preliminar.
1972

Art. 103. (...)
§ 1º A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente da Câmara, colocadas em primeiro lugar as proposições em regime de urgência, seguidas das em tramitação especial,
das em prioridade e, finalmente, das em tramitação comum.
§ 2º Cada grupo será iniciado pelas proposições em votação.
§ 3º Entre as matérias de cada grupo, têm preferência na colocação as emendas do
Senado à proposições da Câmara, seguidas desta pelas em discussão única e, após, em
segunda discussão.
1955

Art. 79. (...)
§ 1º A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente da Câmara, colocadas em primeiro lugar as proposições em regime de urgência, seguidas das em prioridade, e, finalmente, as em tramitação comum.
§ 2º Cada grupo será iniciado pelas proposições em votação.
§ 3º Entre as matérias de cada grupo, têm preferência na colocação as emendas do Senado, a proposições da Câmara, seguidas pelas desta em segunda discussão.
1949

Art. 77. (...)
Parágrafo único. A Ordem do Dia, na qual as proposições destinadas a votação terão precedência sôbre as em discussão, será organizada segundo a ordem cronológica das matérias que somente poderá ser alterada em virtude de urgência, preferência
regimental ou, excepcionalmente, se assim o aconselhar a importância de uma proposição sôbre outras.

§ 2º Constarão da Ordem do Dia as matérias não apreciadas da pauta da
sessão ordinária anterior, com precedência sobre outras dos grupos a que
pertençam.
1934

Art. 102. (...)
§ 3º Encerrada a discussão de u’a materia, se não houver numero para a sua immediata
votação, deverá figurar para isso na Ordem do Dia seguinte.
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Art. 109. (...)
§ 1º As proposições de discussão encerrada em sessões anteriores terão preferencia na
votação.
1928

Art. 155. (...)
§ 3º Encerrada a discussão de uma materia, si não houver numero para a sua immediata
votação, deverá figurar para isso na Ordem do Dia seguinte.
Art. 162. (...)
§ 1º As proposições de discussão encerrada em sessões anteriores terão preferencia na
votação.
1904

Art. 190. (...) [têm] prioridade na votação as [matérias] que ficarem encerradas na sessão anterior, salvo o disposto no art. 115.
1891

Art. 148. (...) [têm] prioridade na votação as [matérias] que ficarem encerradas na sessão anterior.
1870

Art. 173. (...) [têm] prioridade na votação as [matérias] que ficarem encerradas na sessão anterior.
1826

92. Na destribuição diaria dos trabalhos não entrará assumpto algum novo, sem que tenha
acabado a discussão dos que se estiverem tratando, a excepção unicamente dos cazos do
artigo 74.

§ 3º A proposição entrará em Ordem do Dia desde que em condições regimentais e com os pareceres das Comissões a que foi distribuída.118
1972

Art. 104. A proposição entrará em Ordem do Dia desde que em condições regimentais
e com os pareceres das Comissões a que foi distribuída.
1955

Art. 80. A proposição entrará em Ordem do Dia desde que esteja em condições regimentais e tenha parecer das Comissões a que foi distribuída.
1949

Art. 78. A proposição entrará em Ordem do Dia, desde que esteja em condições regimentais e tenha parecer das Comissões a que foi distribuida.

118

Original art. 89 renumerado pela Resolução nº 3 de 1991.
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Seção III
Do Grande Expediente119
Art. 87. Encerrado o Pequeno Expediente, será concedida a palavra aos Deputados inscritos para o Grande Expediente, pelo prazo de vinte e cinco minutos
para cada orador, incluídos nesse tempo os apartes.120
§ 1º A lista de oradores para o Grande Expediente será organizada mediante sorteio eletrônico, competindo à Mesa disciplinar, em ato próprio,
a forma dele.121
§ 2º O Deputado poderá falar no Grande Expediente no máximo três vezes por semestre, sendo uma por sorteio e duas por cessão de vaga de
outro parlamentar.122
§ 3º Ao Deputado que não falar por falta de vaga no semestre será assegurada a preferência de inscrição no próximo semestre.123

119

Original Seção II renumerada pela Resolução nº 3 de 1991.

120

Original art. 82 renumerado pela Resolução nº 3 de 1991, e caput com redação dada pela Resolução nº 1 de
1995. Redação original: “Art. 82. Finda a segunda parte das sessões de debates, por esgotada a hora ou por
falta de oradores, será concedida a palavra aos Deputados inscritos para o Grande Expediente, em ordem
cronológica, pelo prazo máximo de trinta minutos para cada orador, incluídos neste tempo os apartes.”

121

Original parágrafo único transformado em § 1º e com redação dada pela Resolução nº 23 de 2004.
Redação original: “Parágrafo único. A lista de oradores será organizada por um membro da Mesa,
mediante sorteio dentre os inscritos, assegurada a preferência aos Deputados que não hajam falado
no mês anterior e obedecidas as seguintes normas: I – as inscrições serão feitas na Mesa, pessoalmente
e em livro próprio, prevalecerão durante o mês e serão publicadas no Diário do Congresso Nacional,
diariamente, constando ainda do avulso da Ordem do Dia; II – o Deputado poderá inscrever-se: a) no
mês da inauguração da sessão legislativa, ordinária e extraordinária, duas horas antes de sua instalação; b) nos meses seguintes, a partir da última sessão do mês anterior, entre oito e onze horas; III – o
Deputado, pessoalmente, colocará em urna própria a cédula com o seu nome e, até duas horas antes
do inicio da sessão, se procederá ao sorteio, podendo o sorteado indicar dia e hora em que deseja usar
a palavra; IV – diariamente, pela ordem do sorteio, os Deputados serão chamados a falar, sempre que
possível alternadamente, por Partidos e Blocos Parlamentares; V – o Deputado só poderá falar, no
Grande Expediente, uma vez por mês, sendo-lhe facultado, porém, permutar a ordem de inscrição,
através de comunicação escrita; VI – ficará automaticamente assegurada a oportunidade de falar no
mês seguinte ao Deputado sorteado que não for chamado, quando: a) por qualquer motivo, a sessão
não se realizar, for suspensa ou encerrada antes da hora; b) o horário destinado ao Grande Expediente
estiver reservado a homenagens especiais ou comparecimento de Ministro de Estado.”

122

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 23 de 2004.

123

Idem.
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1972

Art. 85. (...)
§ 3º A partir das quatorze horas e trinta minutos, será concedida a palavra, em rigorosa
ordem cronológica, aos Deputados inscritos nos termos do art. 98, § 5º, e pelo prazo
máximo de trinta minutos para cada orador.
Art. 98. (...)
§ 4º Terminada a leitura da ata e depois das comunicações previstas no art. 85, § 1º,
será concedida a palavra, às quatorze horas e trinta minutos, ao primeiro orador do
Grande Expediente, até às quinze horas, e, em seguida, ao segundo orador, até às
quinze horas e trinta minutos, os quais poderão fundamentar proposição ou versar
assunto de sua livre escolha.
§ 5º As inscrições dos oradores do Grande Expediente serão feitas pelos Deputados em
livro especial. Prevalecerão durante um mês, sendo publicadas no Diário do Congresso
Nacional, diariamente, e feitas de acordo com as seguintes normas:
a) no mês da inauguração da sessão legislativa, ordinária ou extraordinária, na data de
sua instalação e, nos dias subseqüentes, a partir das treze horas;
b) nos meses seguintes, a partir do último dia de sessão do mês anterior, a partir das
oito horas;
c) diariamente serão, por ordem da inscrição, chamados dois Deputados para falarem
durante o Grande Expediente, por trinta minutos cada um;
d) o Deputado só poderá falar, no Grande Expediente, uma vez por mês, sendo-lhe
facultado, porém, permutar a ordem de inscrição, através de comunicação escrita.

Art. 88. A Câmara poderá destinar o Grande Expediente para comemorações de alta significação nacional, ou interromper os trabalhos para a
recepção, em Plenário, de altas personalidades, desde que assim resolva o
Presidente, ou delibere o Plenário.124

Seção IV
Das Comunicações de Lideranças125
Art. 89. As Comunicações de Lideranças previstas no § 1º do art. 66 deste
Regimento destinam-se aos Líderes que queiram fazer uso da palavra, por
período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas
124

Original art. 83 renumerado pela Resolução nº 3 de 1991.

125

Original Seção III renumerada pela Resolução nº 3 de 1991.
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bancadas, com o mínimo de três e o máximo de dez minutos, não sendo permitido apartes, destinando-se à Liderança do Governo a média do
tempo reservado às representações da Maioria e da Minoria.
Parágrafo único. É facultada aos Líderes a cessão, entre si, do tempo, total
ou parcial, que lhes for atribuído na forma deste artigo.126
1962

Art. 46. Os Líderes da Maioria, Minoria, Partido ou Bloco Parlamentar poderão inscrever ou designar um Deputado para falar em caráter preferencial, durante o mês, pelo
período de trinta minutos no prazo reservado ao expediente.
1955

Art. 12. É facultado aos Líderes de Partido, em caráter excepcional, finda a Ordem do
Dia, usar da palavra, por tempo não superior a 15 minutos, improrrogáveis, para tratar
pessoalmente ou por intermédio de um dos seus liderados, de assunto que, por sua
relevância e urgência, interesse ao conhecimento geral.
Parágrafo único. Quando houver mais de um requerimento de Líder, será dada a palavra, preferentemente, ao que não tenha se servido da prerrogativa nos últimos 10 dias.
Ao falar, o orador externará sempre o ponto de vista de seu Partido.
Art. 14. É facultado ao Líder da Maioria, em qualquer momento da sessão, salvo o da
votação ou discussão de matéria em urgência, ou houver orador na tribuna, e por prazo
nunca superior a 90 minutos, usar da palavra para fazer comunicação urgente ou responder às críticas dirigidas contra a política que defende.
§ 1º A mesma faculdade é assegurada ao Líder da Minoria ou de Bloco Parlamentar relativamente à política defendida pelo Partido, ou Bloco Parlamentar sob sua liderança.
§ 2º Quando o Líder da Maioria, ou da Minoria, ou de Bloco Parlamentar, não puder pessoalmente ocupar a tribuna, poderá solicitar ao Presidente transferir a palavra a um dos
seus liderados.127
1949

Art. 9º (...)
§ 3º É facultado aos Lideres, em caráter excepcional e a critério do Presidente, em qualquer momento da sessão, salvo quando se estiver procedendo a votação, ou houver ora126

Original art. 84 renumerado e com redação dada pela Resolução nº 3 de 1991. Redação original:
“Art. 84. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada a hora ou por falta de orador, terão início as
Comunicações de Lideranças, não sendo permitidos apartes. § 1º As Comunicações de Lideranças
destinam-se aos Líderes que queiram fazer uso da palavra, pessoalmente ou por intermédio de Vice-Líderes, por período de tempo proporcional ao número de membros de suas respectivas bancadas,
com o mínimo de três e o máximo de quinze minutos. § 2º Será assegurada à Maioria e à Minoria,
alternadamente, a última parcela de tempo, e ao Líder do Governo a média do tempo destinado a
ambas as representações. § 3º O tempo que for utilizado pela Liderança do Governo será acrescido ao
das Comunicações de Lideranças.”

127

O conteúdo desses dois parágrafos foi introduzido pela Resolução nº 11 de 1951.
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dor na tribuna, usar da palavra para tratar de assunto que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara. A juízo do Presidente, poderá o Líder, se,
por motivo ponderável, não lhe fôr possível ocupar pessoalmente a tribuna, transferir
a palavra a um de seus liderados. O Presidente prefixará o tempo destinado ao orador
que pretender usar da faculdade estabelecida neste parágrafo.
1947

Art. 112. (...)
§ 2º Excepcionalmente e a seu critério, poderá a Mesa facultar a palavra, independentemente de inscrição previa, a Líder de representação partidária, para tratar de matéria
que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara.

Seção V
Das Comunicações Parlamentares
Art. 90. Se esgotada a Ordem do Dia antes das dezenove horas, ou não havendo matéria a ser votada, o Presidente concederá a palavra aos oradores
indicados pelos Líderes para Comunicações Parlamentares.128
Parágrafo único. Os oradores serão chamados, alternadamente, por Partidos e Blocos Parlamentares, por período não excedente a dez minutos
para cada Deputado.
1972

Art. 101. Às dezoito horas, ou antes, se esgotada a Ordem do Dia, o Presidente a declarará encerrada, assegurando a palavra ao Deputado inscrito nos termos do art. 10,
inciso I.
1955

Art. 77. Às 17 horas e trinta minutos, salvo existindo em discussão, ou votação, matéria
urgente, ou antes, se esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Câmara a declarará encerrada, assegurando durante a primeira meia hora seguinte a palavra aos Deputados,
inscritos para os fins do art. 73, § 9º e a meia hora restante aos Deputados inscritos para
explicação pessoal.
§ 1º A inscrição de orador para explicação pessoal será feita em livro especial pelo
Deputado, de próprio punho, ou pelo Líder do seu Partido ou Bloco Parlamentar, no
mesmo dia da sessão, e só prevalecerá para êsse dia.

128

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 3 de 1991. Redação original: “Art. 90. Se esgotada a Ordem do Dia antes das dezoito horas, ou não havendo matéria a ser votada, o Presidente
concederá a palavra aos oradores indicados pelos Líderes para Comunicações Parlamentares.”
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§ 2º O orador que estiver falando para explicação pessoal não poderá ocupar a tribuna por
mais de quinze minutos e sòmente lhe será facultado continuar com a palavra, por igual prazo, mediante cessão do Deputado que lhe seguir na inscrição ou se não houver outro inscrito.
§ 3º Não havendo orador inscrito para explicação pessoal, a palavra será livremente
concedida a quem a pedir, até o fim da sessão.
1949

Art. 76. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, a hora restante dos trabalhos será destinada a explicações pessoais.
§ 1º A inscrição de orador, para explicação pessoal, será feita em livro especial, pelo
Deputado, de próprio punho, ou pelo Líder de seu Partido, no mesmo dia da sessão, e
só prevalecerá para esse dia.
§ 2º O orador que estiver falando para explicação pessoal não poderá ocupar a tribuna
por mais de meia hora, e somente lhe será facultado continuar com a palavra, por igual
prazo, mediante cessão do Deputado que se lhe seguir na inscrição.
1947

Art. 64. (...)
Parágrafo único. Esgotada a matéria da Ordem do Dia, a hora restante dos trabalhos
será destinada às explicações pessoais.
Art. 61. (...)
§ 9º Para falar em explicação pessoal, o Deputado deverá inscrever-se, de próprio punho,
no mesmo dia da sessão, não podendo ocupar a tribuna por mais de uma hora, e só poderá continuar a usar da palavra se lhe ceder o lugar o Deputado inscrito logo a seguir.

Seção VI
Da Comissão Geral
Art. 91. A sessão plenária da Câmara será transformada em Comissão
Geral, sob a direção de seu Presidente, para:
I – debate de matéria relevante, por proposta conjunta dos Líderes, ou a
requerimento de um terço da totalidade dos membros da Câmara;
II – discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente o
orador que irá defendê-lo;
III – comparecimento de Ministro de Estado.
§ 1º A Comissão Geral convocada com fundamento no inciso I do caput terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por
meio da oitiva de autoridades, especialistas com notório conhecimento
sobre o tema, membros de entidade da sociedade civil, e demais pessoas
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autoridade na matéria, limitados com experiência e a, no máximo, 2 (dois)
convidados indicados por Partido ou Bloco, cuja lista deverá ser divulgada
pela Mesa com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.129
§ 1º-A. No caso do inciso I do caput, falarão, primeiramente, o Autor do
requerimento, por 20 (vinte) minutos, seguindo-se os convidados indicados por Partido ou Bloco, na ordem de indicação, cada um por 5 (cinco)
minutos, depois os Líderes, pelo prazo de 5 (cinco) minutos para cada Líder, e após, os demais deputados que tenham requerido inscrição perante
a Mesa, sendo destinados 3 (três) minutos para cada um.130
§ 2º Na hipótese do inciso II, poderá usar da palavra qualquer signatário
do projeto ou Deputado, indicado pelo respectivo Autor, por trinta minutos, sem apartes, observando-se para o debate as disposições contidas nos
§§ 1º e 4º do art. 220, e nos §§ 2º e 3º do art. 222.
§ 3º Alcançada a finalidade da Comissão Geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos.
1955

Art. 61. A Câmara poderá constituir-se em Comissão Geral para o estudo de qualquer
assunto, ou outro fim determinado, a requerimento escrito de qualquer Deputado, desde que aprovado pela maioria.
1934

Art. 30. A Camara poderá constituir-se em Commissão Geral, para o estudo de qualquer assumpto, ou outro fim determinado, desde que a sua maioria o resolva, a requerimento escripto de qualquer Deputado.
Paragrapho unico. O requerimento para a constituição da Camara em Comissão Geral
deverá, desde logo, indicar o objecto, o dia e a hora da reunião.
Art. 71. A Commisão Geral, que será presidida pela Mesa, observará as mesmas disposições regimentaes applicaveis á Camara.
Paragrapho único. Em Commissão Geral nenhum requerimento de encerramento de
discussão será permittido, mas nenhum Deputado poderá fallar mais de duas vezes e
por mais de uma hora cada vez, sobre o mesmo assumpto.

129

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 50 de 2013.

130

Original § 1º renumerado e com redação dada pela Resolução nº 50 de 2013. Redação original: “§ 1º
No caso do inciso I, falarão, primeiramente, o Autor do requerimento, os Líderes da Maioria e da
Minoria, cada um por trinta minutos, seguindo-se os demais Líderes, pelo prazo de sessenta minutos,
divididos proporcionalmente entre os que o desejarem, e depois, durante cento e vinte minutos, os
oradores que tenham requerido inscrição junto à Mesa, sendo dez minutos para cada um.”
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1928

Art. 76. A Camara poderá constituir-se em Commissão Geral, para o estudo de qualquer assumpto, ou outro fim determinado, desde que a sua maioria o permitta, a requerimento escripto de qualquer Deputado.
Paragrapho unico. O requerimento para a constituição da Camara em Comissão Geral
deverá, desde logo, indicar o objecto, o dia e a hora da reunião.
Art. 125. A Commissão Geral, que será presidida pela Mesa, observará as mesmas disposições regimentaes applicaveis à Camara.
Paragrapho único. Em Commissão Geral nenhum requerimento de encerramento de
discussão será permittido, mas nenhum Deputado poderá fallar mais de duas vezes e
por mais de uma hora, cada vez, sobre o mesmo assumpto.
1904

Art. 46. As Commissões Geraes serão formadas pela Camara toda. Terão as mesmas
funcções e guardarão as mesmas regras regimentaes que lhes forem applicaveis; nenhum dos seus membros poderá fallar mais de duas vezes sobre o mesmo assumpto, e
nenhuma moção de encerramento de discussão será permittida.
Art. 47. A Camara póde constituir-se em Commissão Geral, por indicação geral, por
indicação de qualquer Deputado, ou immediatamente, ou em dia previamente determinado, cingindo-se ao assumpto da reunião.
Art. 48. Durante os trabalhos da Camara em Commissão Geral, servirá a mesma Mesa
que presidirá ás suas sessões ordinarias.131
1891

Art. 33. As Commissões Geraes serão formadas pela Camara toda. Terão as mesmas
funcções e guardarão as mesmas regras regimentaes que lhes forem applicaveis; nenhum dos seus membros poderá fallar mais de duas vezes sobre o mesmo assumpto, e
nenhuma moção de encerramento de discussão será permittida.
Art. 34. A Camara póde constituir-se em Commissão Geral, por indicação geral, por
indicação de qualquer Deputado, ou immediatamente, ou em dia previamente determinado, cingindo-se ao assumpto da reunião.
Art. 35. Seu Presidente será qualquer Deputado, eleito por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO III
DAS SESSÕES SECRETAS
Art. 92. A sessão secreta será convocada, com a indicação precisa de seu
objetivo:
131
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O conteúdo desse artigo já estava presente no Regimento de 13 de julho de 1899.
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I – automaticamente, a requerimento escrito de Comissão, para tratar de
matéria de sua competência, ou do Colégio de Líderes ou de, pelo menos,
um terço da totalidade dos membros da Câmara, devendo o documento
permanecer em sigilo até ulterior deliberação do Plenário;
II – por deliberação do Plenário, quando o requerimento for subscrito por
Líder ou um quinto dos membros da Câmara.
1972

Art. 108. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim resolver, a requerimento
escrito de, pelo menos, trinta Deputados, com a indicação precisa do seu objetivo.
§ 1º Esse requerimento, conservado em sigilo, será submetido pelo Presidente da Câmara à deliberação secreta dos Líderes de Partido, especialmente convocados para esse
fim.
§ 2º A essa reunião será admitido o Autor do requerimento, que poderá fundamentá-lo
verbalmente.
§ 3º Se rejeitado o requerimento, será permitida a sua renovação, perante a Câmara,
em sessão pública.
§ 4º A sessão secreta requerida pelo terço da totalidade dos Deputados, ou por alguma
Comissão, para tratar de matéria subordinada ao seu exame, ou de sua competência,
será convocada independentemente de consulta ou parecer.
1955

Art. 82. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim resolver, a requerimento
escrito de, pelo menos, trinta Deputados, com a indicação precisa do seu objetivo.
§ 1º Esse requerimento, conservado em sigilo, será submetido pelo Presidente da Câmara
à deliberação secreta dos Líderes de todos os Partidos, especialmente convocados para
êsse fim.
§ 2º A essa reunião será admitido o Autor do requerimento que poderá fundamentá-lo
verbalmente.
§ 3º Dado parecer contrário a êste requerimento, será permitida a sua renovação, perante a Câmara, em sessão pública.
§ 4º A sessão secreta requerida pelo terço da totalidade dos Deputados, ou por alguma
Comissão, para tratar de matéria subordinada ao seu exame, ou de sua competência,
será convocada independentemente de consulta ou parecer.
1949

Art. 79. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim resolver, a requerimento
escrito de quinze Deputados, com a indicação precisa do seu objetivo.
§ 1º Êsse requerimento, que ficará conservado em sigilo, será submetido a deliberação
secreta dos Presidentes das Comissões Permanentes, reunidos pela Presidente da Câmara, sob a presidência dêste.
§ 2º A essa reunião será admitido o Autor do requerimento, que poderá fundamentá-lo
verbalmente.
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§ 3º Indeferido o requerimento, será permitida a sua renovação, perante a Câmara, em
sessão pública.
§ 4º A sessão secreta requerida pelo terço da totalidade dos Deputados, ou por alguma
Comissão, para tratar de matéria subordinada ao seu exame, ou de sua competência,
será convocada independentemente de consulta aos Presidentes das Comissões Permanentes. Equivale a requerimento de Comissão, para êsse efeito, a entrega à Mesa de
pareceres e documentos apreciados em caráter secreto, nos termos do § 7º do art. 35.
1947

Art. 67. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim resolvido, a requerimento
escrito de qualquer Deputado, com a indicação precisa do seu objeto.
§ 1º Êste requerimento será submetido à deliberação secreta dos Presidentes das Comissões Permanentes, reunidos sob a presidência do da Câmara.
§ 2º À essa reunião serão admitidos os Autores do requerimento, que poderão fundamentá-lo verbalmente.
§ 3º Indeferido o requerimento, será permitida a sua renovação perante a Câmara, em
sessão pública.
§ 4º A sessão secreta requerida por mais do terço da totalidade dos Deputados, ou por
alguma Comissão, para tratar de matéria subordinada ao seu exame, ou de sua competência, será convocada independente de consulta aos Presidentes das Comissões
Permanentes.
1934

Art. 106. A Camara poderá realizar sessões secretas, se fôr assim resolvido, a requerimento
escripto de qualquer Deputado, dirigido ao seu Presidente, com indicação precisa do seu
objecto.
§ 1º Esse requerimento será submettido á deliberação secreta dos Presidentes das Commissões Permanentes.
§ 2º Reunida a maioria dos Presidentes das Commissões Permanentes, dar-lhes-á o
Presidente conhecimento do requerimento.
§ 3º A essa reunião serão admitidos os Autores do requerimento, que poderão fundamental-o verbalmente.
§ 4º Deferido o requerimento, o Presidente da Camara convocará a sessão secreta para
dentro de 24 horas.
§ 5º Indeferido o requerimento, será permittida a sua renovação perante a Camara, em
sessão publica.
§ 6º As sessões secretas requeridas por mais de 40 Deputados, ou por alguma Commissão, para tratar de matéria submettida ao seu exame, ou de sua competencia, serão convocadas independentemente de consulta aos Presidentes das Commissões Permanentes.
1928

Art. 159. A Camara poderá realizar sessões secretas, si fôr assim resolvido, a requerimento
escripto de qualquer Deputado, dirigido ao seu Presidente, com a indicação precisa do seu
objecto.
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§ 1º Esse requerimento será submettido á deliberação secreta dos Presidentes das Commissões Permanentes.
§ 2º Reunida a maioria dos Presidentes das Commissões Permanentes, dar-lhes-á o
Presidente conhecimento do requerimento.
§ 3º A essa reunião serão admitidos os Autores do requerimento, que poderão fundamental-o verbalmente.
§ 4º Deferido o requerimento, o Presidente da Camara convocará a sessão secreta para
dentro de 24 horas.
§ 5º Indeferido o requerimento, será permittida a sua renovação perante a Camara, em
sessão pública.
§ 6º As sessões secretas requeridas por mais de 40 Deputados, ou por alguma Commissão, para tratar de matéria submettida ao seu exame, ou de sua competencia, serão convocadas independentemente de consulta aos Presidentes das Commissões
Permanentes.
1904

Art. 119. O pedido de sessão secreta será dirigido ao Presidente da Camara, que o
submetterá, sem demora, á deliberação secreta dos Presidentes das Commissões Permanentes. O assumpto será logo indicado por escripto, podendo o Autor ou Autores do
pedido fundamental-o mais desenvolvidamente perante a Commissão dos Presidentes.
Deferido pela maioria da Commissão o pedido da sessão secreta, será esta convocada
para o dia e hora que o Presidente da Camara designar, de acordo com quem a tiver
promovido. No caso de indeferimento, é livre a renovação do requerimento perante a
Camara, em sessão publica.
§ 1º Serão convocadas sessões secretas, sem dependencia de prévia consulta, quando
forem ellas requeridas por mais de 40 Deputados ou por alguma das Commissões, para
tratar de materia commettida ao seu exame ou que fôr de sua competencia.
1891

Art. 90. O Deputado que pedir sessão secreta deve dirigir ao Presidente a competente
proposta, assignada por elle e por mais cinco representantes, á vista da qual o Presidente, consultando á Camara, e depois de deliberação aflirmativa desta, declarará
que a sessão secreta terá logar ou immediatamente ou no dia util seguinte, segundo
lhe houver sido pedido pelos proponentes; cujos nomes ficarão secretos. Si o assumpto
for de tal natureza que a Mesa julgue inconveniente levar ao conhecimento da Camara, em sessão publica, o requerimento apresentado, o Presidente da Câmara convidará
opportunamente todos os Presidentes das Commissões Permanentes, para dar-lhes
conhecimento da proposta e então se decidirá, por maioria de votos, si deve ou não ser
concedida a sessão secreta pedida.
1870

Art. 107. Não haverá sessão secreta sem que a Camara, precedendo discussão, decida
se o negocio a requer ou não, quando este fôr dos que já lhe tiverem sido apresentados
por projecto, indicação, parecer de Commissão, ou outro qualquer meio. Neste caso a
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proposta deverá fazer-se por um requerimento, que seja apoiado por cinco Deputados,
pelos menos.
Art. 108. Quando qualquer Deputado quizer propôr que haja sessão secreta para tratar-se de algum negocio ainda não apresentado á Camara, fará o seu requerimento por
escripto e o entregará ao Presidente.
Art. 109. Neste caso o Presidente com os quatro Secretarios, á vista da qualidade, e
circumstancias do negocio, decidirá se deve ou não haver sessão secreta.
Art. 110. Decidindo-se que o negocio não requer sessão secreta, restituir-se-ha o requerimento ao seu Autor, que poderá apresentar o mesmo negocio em sessão publica pelos
meios estabelecidos no Regimento.
Art. 111. Resolvido que o negocio se trate em sessão secreta, terá ella lugar immediatamente ou no dia seguinte, conforme a urgencia; mas, começada a sessão secreta a Camara decidirá, precedendo discussão, se o objecto proposto deve continuar a tratar-se
secretamente. Se a decisão fôr em sentido negativo tornar-se-ha publica a sessão.
1831

Art. 99. Não se procederá á sessão secreta sem que a Camara, precedendo discussão,
decida se o negocio a requer ou não, quando este for dos que já tiveram sido apresentados á mesma Camara por projecto, indicação, parecer de Commissão, ou outro
qualquer meio.
Art. 100. Quando algum Deputado quizer propor, que se proceda á sessão secreta para
tratar-se de algum negocio, ainda não apresentado á Camara, fará sua indicação por
escrito, e a entregará ao Presidente.
Art. 101. Neste caso o Presidente com os quatro Secretarios, á vista da qualidade, e
circunstancias do negocio, decidirá se deve ou não proceder-se a sessão secreta.
Art. 102. Decidindo-se que o negocio não requer sessão secreta, entregar-se-há a indicação ao Deputado, que a fizera, o qual poderá requerer o mesmo negocio em sessão
publica pelos meios estabelecidos no Regimento.
Art. 103. Se se decidir que o negocio se deve tratar em sessão secreta, se procederá á ella
immediatamente, ou no dia seguinte, conforme a urgencia; mas neste caso, começada a sessão, haverá huma discussão previa se o objecto proposto se há de continuar a tratar secreta
ou publicamente.
Art. 104. Quando a sessão secreta for proposta em sessão publica, deverá concorrer o
apoio de cinco Deputados, pelo menos, alem do proponente, para se pôr a proposta em
discussão.
Art. 105. Se o Governo propozer, que se proceda á sessão secreta, ainda que logo não
declare o negocio que nella terá de apresentar, far-se-ha sem discussão preliminar e
observar-se-ha o disposto no artigo 104.
1826

104. Não se procederá á sessão secreta, sem que a Camara, precedendo discussão, decida se o negocio a requer ou não; quando este fôr dos que já tiveram sido aprezentados
á mesma Camara por projecto, indicação, parecer de Commissão, ou outro qualquer
meio.
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105. Quando algum Deputado quiser propor, que se proceda a sessão secreta para
tratar-se de algum negocio, ainda não aprezentado á Camara, fará a sua proposta por
escrito, e entregará ao Presidente.
106. Neste caso o Presidente com os quatro Secretarios, á vista da qualidade, e circunstancias do negocio, decidirá se deve ou não proceder-se a sessão secreta.
107. Decedindo-se entre elles que o negocio não requer sessão secreta, entregar-se-ha a
proposta ao Deputado, que a fizera, o qual poderá propor o mesmo negocio em sessão
publica pelos meios estabelecidos neste Regimento.
108. Se decidirem que o negocio se deve tratar em sessão secreta, se procederá a ella, ou
immediatamente, ou no dia seguinte, conforme a urgencia; mas neste caso começada a
sessão se discutirá, e decidirá, antes de tudo, se o objecto proposto se há de continuar a
tratar secreta ou publicamente.
109. Quando a sessão secreta fôr proposta para a discussão de negocio já aprezentado á
Camara, na forma do artigo 104, deverá concorrer o apoio de sinco Deputados, alem do
proponente.
110. Se o Governo propozer, que se proceda á sessão secreta, ainda que logo não declare o negocio, que nella tem a aprezentado far-se-ha sem discussão preliminar, e
observar-se-ha o disposto no artigo 108.

Parágrafo único. Será secreta a sessão em que a Câmara deva deliberar
sobre:
I – projeto de fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas;
II – declaração de guerra ou acordo sobre a paz;
III – passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele;132
1972

Art. 108. (...)
§ 5º Serão sempre secretas as sessões em que deva ser debatido projeto de fixação das
Forças Armadas, ou modificação da respectiva lei.
1955

Art. 82. (...)
§ 5º Serão sempre secretas as sessões em que deva ser debatido projeto de fixação das
Fôrças Armadas, ou modificação da respectiva lei.
1949

Art. 79. (...)
§ 5º Serão sempre secretas as sessões em que deva ser debatido projeto de fixação das
Forças Armadas ou modificação da respectiva lei.
132

Parágrafo se desdobrava, originalmente, em quatro incisos, tendo o último sido revogado pela Resolução nº 57 de 1994. Redação original do inciso IV: “IV – perda de mandato de Deputado.”
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Art. 93. Para iniciar-se a sessão secreta, o Presidente fará sair do recinto
das tribunas, das galerias e das demais dependências anexas as pessoas
estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da Casa, sem prejuízo
de outras cautelas que a Mesa adotar no sentido de resguardar o sigilo.
1972

Art. 108. (...)
§ 6º Para iniciar-se a sessão secreta, o Presidente fará sair da sala das sessões, das tribunas, das galerias e demais dependências anexas ao recinto, todas as pessoas estranhas
aos trabalhos, inclusive os funcionários da Casa.
§ 7º Quando se tratar de assunto pertinente à segurança nacional, ou de importância
equivalente, poderá a Câmara decidir a adoção de outras cautelas no sentido de resguardar o sigilo da sessão.
1955

Art. 82. (...)
§ 6º Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sair da sala das sessões, das tribunas,
das galerias e demais dependências anexas ao recinto, tôdas as pessoas estranhas aos
trabalhos, inclusive os funcionários da Casa.
§ 7º Quando se tratar de assunto pertinente à segurança nacional, ou de importância
equivalente, poderá a Câmara decidir que sejam adotadas maiores cautelas no sentido
de resguardar o sigilo da sessão.
1949

Art. 79. (...)
§ 6º Deliberada a seção secreta, o Presidente fará sair da sala das sessões, das tribunas,
das galerias e demais dependências anexas ao recinto, tôdas as pessoas estranhas aos
trabalhos, inclusive os funcionários da Casa.
§ 7º Quando se tratar de assunto pertinente à segurança nacional, ou de importância
equivalente, poderá a Câmara decidir que sejam adotadas maiores cautelas no sentido
de resguardar o sigilo da sessão.
1947

Art. 67. (...)
§ 5º Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sair da sala das sessões, das tribunas, das galerias, e demais dependências, tôdas as pessoas estranhas à Câmara dos
Deputados, inclusive os funcionários da Casa.
1934

Art. 107. Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sair da sala das sessões, das
tribunas, das galerias e das respectivas dependencias todas as pessoas estranhas, inclusive os encarregados dos serviços de debates e de stenographia e todos os demais
empregados da Casa.
§ 1º Se a sessão secreta houver de se seguir a sessão publica, esta será suspensa para
serem tomadas as providencias deste artigo.
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1928

Art. 160. Deliberada a sessão secreta, o Presidente fará sahir da sala das sessões, das
tribunas, das galerias e das suas dependencias todas as pessoas estranhas, inclusive os
encarregados dos serviços de debates e de stenographia e todos os demais empregados
da Casa.
§ 1º Si a sessão secreta houver de se seguir á sessão publica, essa será suspensa para
serem tomadas as providencias deste artigo.
1904

Art. 120. Havendo sessão secreta, o Presidente fará suspender a sessão publica quando
tenha começado, para fazer sahir da sala, das tribunas e das galerias todas as pessoas
extranhas, inclusive empregados da Camara e encarregados dos serviços stenographico
e de redaccção dos debates.
1891

Art. 91. Havendo sessão secreta o Presidente fará suspender a sessão publica, quando
tenha começado, para fazer sahir os espectadores.
1870

Art. 113. Quando se tiver de celebrar sessão secreta, afixar-se-ha nas portas das galerias um
edital assignado pelo 1º Secretario, nestes termos: – A sessão de hoje é secreta; – e fechar-se-hão tambem as portas do salão, vedando-se a entrada nas imediações, tanto ás pessoas
de fóra, como aos empregados da Casa e da Secretaria, sendo feitas estas diligencias pelos
Secretarios, como membros da Commissão de Policia. Se a sessão secreta fôr a pedido do
Governo, poderão assistir a ella os Ministros de Estado, que não forem Deputados.
Art. 114. Se a sessão publica passar a ser secreta, dirá o Presidente para as galerias: – A
Câmara vai trabalhar em sessão secreta; – e, feito este annuncio, sahirão os espectadores, procedendo-se ás mais diligencias, como no artigo antecedente.
1831

Art. 106. Quando se tiver de fazer sessão secreta, fechar-se-hao as portas das galerias
com o edital seguinte: assignado pelo 1º Secretario – A sessão de hoje he secreta; – e
fechar-se-hao tão bem as portas do salão, evitando-se a entrada nas imediações, tanto
ás pessoas de fora, como aos empregados da Casa, e da Secretaria, sendo feitas estas
diligencias pelos 1º e 2º Secretarios, como membros da Commissão de Polícia.
Art. 107. Se a sessão publica passar a ser secreta, dirá o Presidente para as galerias: – a
Câmara vai trabalhar em sessão secreta; – e feito este annuncio, sahirão os espectadores, procedendo-se ás mais diligencias, como no artigo antecedente.
1826

111. Quando se tiver de fazer sessão secreta, fechar-se-hão as portas das galerias com
o edital seguinte, asignado pelo Primeiro Secretario – A sessão de hoje he secreta –.
112. Se a sessão publica passar a ser secreta, dirá o Presidente aos espectadores – A
Câmara vai deliberar em sessão secreta – e feito este anuncio sahirão os espectadores.
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§ 1º Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á, preliminarmente, salvo na hipótese do parágrafo único do artigo precedente, se o assunto
que motivou a convocação deve ser tratado sigilosa ou publicamente; tal
debate, porém, não poderá exceder a primeira hora, nem cada Deputado
ocupará a tribuna por mais de cinco minutos.
1972

Art. 108. (...)
§ 8º Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á, preliminarmente, salvo na
hipótese do § 3º, se o assunto que motivou a convocação deve ser tratado secreta, ou publicamente; tal debate, porém, não poderá exceder a primeira hora, nem cada Deputado
ocupar a tribuna por mais de dez minutos.
1955

Art. 82. (...)
§ 8º Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á, preliminarmente, salvo na
hipótese do § 3º, se o assunto que motivou a convocação deve ser tratado secreta, ou publicamente; tal debate, porém, não poderá exceder a primeira hora, nem cada Deputado
ocupará a tribuna por mais de dez minutos.
1949

Art. 79. (...)
§ 8º Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á se o assunto que motivou a convocação deve ser tratado secreta, ou publicamente; tal debate, porém, não poderá exceder
a primeira hora, nem cada Deputado ocupar a tribuna por mais de dez minutos.
1947

Art. 67. (...)
§ 6º Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á se o assunto que motivou a
convocação, deve ser tratado secreta, ou publicamente; tal debate, porém, não poderá
exceder a primeira hora, nem cada Partido nêle tomar parte por mais de um orador e
nem por mais de dez minutos.
1934

Art. 107. (...)
§ 2º Reunida a Camara em sessão secreta, deliberar-se-á se o assumpto que motivou a
convocação deve ser tratado secreta, ou publicamente, não podendo tal debate exceder
á primeira hora, nem cada orador, que nelle tomar parte, falIar mais de uma vez nem
por mais de dez minutos.
1928

Art. 160. (...)
§ 2º Reunida a Camara em sessão secreta, deliberar-se-á si o assumpto que motivou a
sua convocação por esta fórma deve ser tratado secreta, ou, publicamente, não podendo
tal debate exceder á primeira hora, nem cada orador, que nelle tomar parte, falIar mais
de uma vez e por mais de dez minutos.
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1904

Art. 121. Reunida a Camara em sessão secreta, 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.
1891

Art. 92. Reunida a Camara em sessão secreta deliberar-se-ha, em primeiro legar, si o
assumpto deve ou não ser assim tratado; e, segundo se resolver, a sessão continuará
secreta ou se fará publica.
1870

Art. 111. (...) começada a sessão secreta a Camara decidirá, precedendo discussão, se o
objecto proposto deve continuar a tratar-se secretamente. Se a decisão fôr em sentido
negativo tornar-se-ha publica a sessão.
Art. 117. Quando, na conformidade do art. 111, se decidir que o objecto proposto se
trate publicamente, a acta do acontecido será lida e approvada em sessão publica, observando-se á respeito della o mesmo que se pratica com as outras actas.
1831

Art. 103. (...) começada a sessão, haverá huma discussão previa se o objecto proposto se
há de continuar a tratar secreta ou publicamente.

§ 2º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se o requerimento de convocação, os debates e deliberações, no todo ou em parte,
deverão constar da ata pública, ou fixará o prazo em que devam ser mantidos sob sigilo.
1972

Art. 108. (...)
§ 9º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se deverão ficar secretos, no todo ou em parte, os seus debates e deliberações, ou constar da ata pública,
fixando-se o prazo em que deva ser mantido o sigilo.
§ 10. Deliberará a Câmara, sem discussão, se os nomes dos requerentes da sessão secreta deverão, ou não, ser dados à publicidade oficial.
1955

Art. 82. (...)
§ 9º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se deverão ficar secretos,
no todo ou em parte, os seus debates e deliberações, ou constar da ata pública.
§ 10. Deliberará a Câmara, sem discussão, se os nomes dos requerentes da sessão secreta deverão, ou não, ser dados à publicidade oficial.
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1949

Art. 79. (...)
§ 9º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se deverão ficar secretos
os seus debates e deliberações, ou constar da ata pública.
§ 10. Deliberará a Câmara, sem discussão, se os nomes dos requerentes da sessão secreta deverão, ou não, ser dados à publicidade oficial.
1947

Art. 67. (...)
§ 7º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se deverão ficar secretos
os seus debates e deliberações, ou constar de ata pública.
§ 8º Deliberará a Câmara, sem discussão, se os nomes dos requerentes da sessão secreta
deverão, ou não, ser dados à publicidade oficial.
1934

Art. 107. (...)
§ 3º Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Camara resolverá se deverão ficar secretos, ou constar da acta publica os seus objecto e resultado.
§ 4º Resolverá, igualmente, a Camara, por simples votação e sem discussão, se os nomes
dos requerentes da sessão secreta deverão, ou não, ser dados á publicidade official.
1928

Art. 160. (...)
§ 3º Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Camara resolverá si deverão ficar secretos, ou constar da acta publica os seus objecto e resultado.
§ 4º Resolverá, igualmente, a Camara, por simples votação e sem discussão, si os nomes
dos requerentes da sessão secreta deverão, ou não, ser dados á publicidade official.
1904

Art. 121. (...)
§ 1º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Camara resolverá si o seu objeto e resultado
devem ficar secretos ou ser notados na acta publica; igualmente decidirá, por simples
votação e sem discussão, si os nomes dos proponentes devem ficar secretos.
1891

Art. 92. (...)
§ 1º Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Camara resolverá si o seu objecto e resultado devem ficar secretos ou ser notados na acta publica; igualmente decidirá, por
simples votação, e sem discussão, si os nomes dos proponentes devem ficar secretos.
1870

Art. 116. Antes de levantar-se a sessão secreta, a Camara decidirá, por meio de votação,
e precedendo discussão, se a matéria tratada deverá ou não publicar-se.
1831

Art. 109. Antes de levantar-se a sessão secreta, a Camara decidirá, por meio de votação,
e precedente discussão, se a matéria tratada deverá, ou não publicar-se.
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1826

114. Antes de levantar-se a sessão secreta, a Camara decidirá por meio de votação e
precedendo discussão se a matéria tratada deverá, ou não publicar-se.

§ 3º Antes de levantada a sessão secreta, a ata respectiva será aprovada e,
juntamente com os documentos que a ela se refiram, encerrada em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da Mesa, e recolhida ao arquivo.
1972

Art. 108. (...)
§ 11. A ata da sessão secreta será aprovada pela Câmara, antes de levantada a sessão, assinada pela Mesa, fechada em invólucro lacrado e rubricado por dois Secretários, com
a data da sessão, e recolhida ao arquivo da Câmara.
1955

Art. 82. (...)
§ 11. A ata da sessão secreta será aprovada pela Câmara, antes de levantada a sessão, assinada pela Mesa, fechada em invólucro lacrado e rubricado por dois Secretários, com
a data da sessão, e recolhida ao arquivo da Câmara.
1949

Art. 79. (...)
§ 11. A ata da sessão secreta será aprovada pela Câmara, antes de levantada a sessão,
assinada pela Mesa, fechada em invólucro lacrado e rubricado pelos 1º e 2º Secretários,
com a data da sessão e recolhida ao arquivo da Câmara.
1947

Art. 67. (...)
§ 9º A ata da sessão secreta será aprovada pela Câmara, antes de levantada a sessão,
assinada pela Mesa, fechada em envólucro lacrado e rubricado pelos 1º e 2º Secretários,
com a data da sessão e recolhida ao arquivo da Câmara.
1934

Art. 124. As actas das sessões secretas serão redigidas pelo 2º Secretario, aprovadas pela
Camara antes de levantada a sessão, assignadas pela Mesa, fechadas em envolucros lacrados e rubricados pelo 1º e pelo 2º Secretarios, com a data da sessão, e recolhidas ao
archivo da Camara.
1928

Art. 177. As actas das sessões secretas serão redigidas pelo 2º Secretario, aprovadas pela
Camara, antes de levantadas as sessões, assignadas pela Mesa, fechadas em evoluções
lacrados e rubricados pelo 1º e pelo 2º Secretarios, com a data da sessão, e assim recolhidas ao archivo da Camara.

419

Art. 93

Memória e análise de leis

1904

Art. 121. (...)
§ 2º As actas respectivas serão lavradas por um dos Secretarios, lidas e approvadas antes
de encerradas a sessão. Serão lacradas e guardadas no archivo da Camara com rotulo
assignado pelo 1º e 2º Secretarios, declarando o dia, mez e anno em que se celebraram.
1891

Art. 92. (...)
§ 2º As actas respectivas serão lavradas por um dos Secretarios, lidas e aprovadas antes
de encerrada a sessão. Serão lacradas e guardadas no archivo da Camara com rotulo
assígnado pelos 1º e 2º Secretarios, declarando o dia, mez e anno em que se celebraram.
1870

Art. 115. O 2º Secretario lavrará as actas das sessões secretas que, depois de lidas e approvadas na mesma sessão, serão lacradas e guardadas no archivo da Camara, com rotulo
assignado pelo 1º e 2º Secretarios, declarando o dia, mez e anno em que se celebrarão.
1831

Art. 108. As actas das sessões secretas serão lavradas em separado; e depois de lidas, e
approvadas na mesma sessão secreta, serão lacradas, e guardadas no archivo da Camara com rotulo subscripto, e assignado pelo 1º Secretario, e o que escreveo, declarando-se o dia, mez, e anno, em que se celebrarão.
Art. 110. Quando na conformidade do art. 104 se decidir que o objeto proposto se trate
publicamente, então a acta do acontecido será lida, e approvada em sessão publica,
praticando-se com ella da mesma forma que com as actas ordinárias.
1826

113. As actas das sessoens secretas serão lavradas em separado; e depois de lidas, e
approvadas na mesma sessão secreta, serão lacradas, e guardadas no archivo da Camara com rotulo subscripto pelo Presidente, Primeiro Secretario, ao que as escreveo,
declarando-se o dia, mez, e anno, em que se celebrarão.

§ 4º Será permitido a Deputado e a Ministro de Estado que houver participado dos debates reduzir seu discurso a escrito para ser arquivado num
segundo envelope igualmente lacrado, que se anexará ao invólucro mencionado no parágrafo anterior, desde que o interessado o prepare em prazo não excedente de uma sessão.
1972

Art. 109. Será permitido, nas sessões secretas, ao Deputado e ao Ministro de Estado
que houverem participado dos debates, reduzir seu discurso a escrito para ser arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão, num segundo envelope igualmente
lacrado, que se anexará ao invólucro mencionado no art. 108, § 11, desde que o interessado o prepare em prazo não excedente de vinte e quatro horas.

420

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 94

1962

Art. 52. Será permitido, nas sessões secretas, ao Deputado, Ministro ou Subsecretário
de Estado que houver participado dos debates, reduzir seu discurso a escrito para ser
arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão, num segundo envelope igualmente lacrado, que se anexará ao invólucro mencionado no art. 83, § 11, do Regimento
vigente, desde que o interessado o prepare em prazo não excedente de 24 horas.
1955

Art. 82. (...)
§ 12. Será permitido ao Deputado que houver participado dos debates reduzir seu discurso a escrito, para ser arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão, num
segundo envelope, igualmente lacrado, que se anexará ao invólucro mencionado no parágrafo anterior, desde que o interessado o prepare em prazo não excedente de 24 horas.
1949

Art. 79. (...)
§ 12. Será permitido ao Deputado que houver participado dos debates reduzir seu discurso a escrito, para ser arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão.
1947

Art. 67. (...)
§ 10. Será permitido ao Deputado participante nos debates reduzir seu discurso a escrito, para ser arquivado com a data e os documentos referentes à sessão.
1934

Art. 107. (...)
§ 5º Será permittido aos Deputados, que houverem tomado parte nos debates, reduzil-os
a escripto, para serem archivados com a acta e os documentos referentes á sessão.
1928

Art. 160. (...)
§ 5º Será permittido aos Deputados, que houverem tomado parte nos debates reduzil-os
a escripto, para serem archivados com a acta e os documentos referentes á sessão.
1904

Art. 125. (...)
§ 2º É permittido aos Deputados que tomarem parte nos debates secretos reduzir a
escripto os seus discursos para serem archivados com os documentos de que trata o
§ 2º do art. 121.

Art. 94. Só Deputados e Senadores poderão assistir às sessões secretas do Plenário; os Ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão dessas sessões apenas durante o tempo necessário.
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1972

Art. 109. (...)
Parágrafo único. Só os Deputados, Senadores e Ministros de Estado, estes quando convocados, poderão assistir às sessões secretas do Plenário; as testemunhas chamadas a
depor participarão dessas sessões apenas durante o seu depoimento.
1962

Art. 22. Só os Deputados, Senadores, Ministros, Subsecretários de Estado e testemunhas chamadas a depor poderão assistir às reuniões secretas do Plenário e das
Comissões.

CAPÍTULO IV
DA INTERPRETAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO
Seção I
Das Questões de Ordem
Art. 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação
deste Regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal.
1972

Art. 110. Toda dúvida sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática, exclusiva,
ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem.
1955

Art. 83. Tôda dúvida sobre a interpretação dêste Regimento, na sua prática, ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem.
1949

Art. 80. Tôda dúvida sôbre a interpretação dêste Regimento, na sua prática, ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem.
1947

Art. 74. Toda a dúvida sôbre a interpretação deste Regimento, na sua prática, ou relacionada com a Constituição, constituirá “questão de ordem”.
1934

Art. 118. Todas as duvidas sobre a interpretação deste Regimento, na sua pratica, constituirão questões de ordem.
(...)
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Art. 95

§ 5º Em qualquer phase da sessão poderá qualquer Deputado falar “pela ordem”, para
reclamar a observancia de disposição expressa do Regimento, excepto no momento das
votações, em que só terão esse direito o Relator e dois Deputados, no maximo, durante
cinco minutos cada um. Quando fôr discutida a redacção final só poderão fallar “pela ordem”, além do Relator da proposição, dois oradores, pelo espaço de dez minutos cada um.
(...)
§ 7º Nos termos deste artigo, o Presidente não deverá recusar a palavra “pela ordem”.
1928

Art. 171. Todas as duvidas sobre a interpretação deste Regimento, na sua pratica, constituirão questões de ordem.
(...)
§ 5º Em qualquer phase da sessão poderá um Deputado solicitar a palavra “pela ordem”,
para reclamar a observancia de disposição expressa do Regimento.
(...)
§ 7º Nos termos deste artigo, o Presidente não deverá recusar a palavra “pela ordem”.

§ 1º Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem
atinente diretamente à matéria que nela figure.
1972

Art. 100. (...)
Parágrafo único. Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem
atinente diretamente à matéria que nela figure.
1962

Art. 55. As questões sôbre a Ordem do Dia ou sôbre a votação terão preferência (...)
1955

Art. 76. (...)
Parágrafo único. Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem
atinente diretamente à matéria que nela figure.

§ 2º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de três minutos para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma vez.
1972

Art. 110. (...)
§ 1º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de cinco minutos para formular uma
ou mais de uma questão de ordem.
1962

Art. 53. Nenhum Deputado, Ministro ou Subsecretário de Estado poderá exceder o
prazo de cinco minutos para formular uma ou mais de uma questão de ordem.
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1955

Art. 83. (...)
§ 1º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de cinco minutos para formular uma,
ou, simultâneamente, mais de uma questão de ordem.
1949

Art. 80. (...)
§ 1º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de dez minutos, ao formular uma, ou,
simultâneamente, mais de uma questão de ordem, à hora do expediente, e de cinco
minutos durante a Ordem do Dia.
1947

Art. 74. (...)
§ 1º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de cinco minutos, ao formular uma, ou,
simultâneamente, mais de uma “questão de ordem”, à hora do expediente, e, de três minutos, durante a Ordem do Dia. Não será permitida mais de uma questão de ordem, depois
de iniciada a votação da matéria da Ordem do Dia, senão nos têrmos do parágrafo único
do artigo seguinte.
1934

Art. 118. (...)
§ 2º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de um quarto de hora ao formular
uma, ou, simultaneamente, mais de uma questão de ordem.
(...)
§ 6º Sobre uma mesma questão de ordem cada Deputado poderá falar sómente uma
vez.
1928

Art. 171. (...)
§ 2º Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de um quarto de hora ao formular
uma, ou simultaneamente, mais de uma questão de ordem.
(...)
§ 6º Sobre uma mesma questão de ordem cada Deputado poderá falar sómente uma
vez.
1904

Art. 117. (...) [nas] questões de ordem, a nenhum Deputado será permitido fallar mais
de uma vez, nem mesmo a título de explicar; (...)
1891

Art. 139. (...) [nas] questões de ordem, a nenhum Deputado será permitido fallar mais
de uma vez, nem mesmo a título de explicar; (...)
1831

Art. 151. (...) [nas] questões de ordem, (...) á nem hum Deputado será permittido fallar
mais de huma vez, nem mesmo a título de explicar; (...)
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Art. 95

§ 3º No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final,
a palavra para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma
vez ao Relator e uma vez a outro Deputado, de preferência ao Autor da
proposição principal ou acessória em votação.
1972

Art. 110. (...)
§ 2º No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a palavra
para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao Relator, e uma
vez a outro Deputado, de preferência o Autor da proposição, principal, ou acessória,
em votação.
1955

Art. 83. (...)
§ 2º No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a palavra
para formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez ao Relator, e uma
vez a outro Deputado, de preferência o Autor da proposição principal, ou acessória, em
votação.
1949

Art. 80. (...)
§ 2º No momento da votação, ou quando se discutir e votar redação final, a palavra para
formular questão de ordem só poderá ser concedida uma vez, ao Relator, e uma vez a outro Deputado, de preferência o Autor da proposição, principal, ou acessória, em votação.
1934

Art. 118. (...)
§ 3º Ao momento das deliberações, qualquer questão de ordem só poderá ser formulada
e justificada dentro do prazo de dez minutos, que cabe a cada Deputado para encaminhar a votação.
§ 4º Em se tratando de deliberações sobre as leis periodicas, será de cinco minutos o
prazo para o encaminhamento da votação, dentro do qual poderá ser formulada e justificada qualquer questão de ordem.
1928

Art. 171. (...)
§ 3º Ao momento das deliberações, qualquer questão de ordem só poderá ser formulada e
justificada dentro do prazo de dez minutos, que cabe a cada Deputado para encaminhar a
votação.
§ 4º Em se tratando de deliberações sobre as leis annuas será de cinco minutos o prazo
para o encaminhamento da votação, dentro do qual poderá ser formulada e justificada
qualquer questão de ordem.
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§ 4º A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com
a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja
observância se pretenda elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião.
1972

Art. 110. (...)
§ 3º As questões de ordem, [devem ser] claramente formuladas com a indicação precisa
das disposições regimentais, ou constitucionais, cuja observância se pretenda elucidar
(...).
1955

Art. 83. (...)
§ 3º Todas as questões de ordem, [devem ser] claramente formuladas, com a indicação
precisa das disposições regimentais, ou constitucionais, cuja observância se pretenda
elucidar (...).
1949

Art. 80. (...)
§ 3º Tôdas as questões de ordem, [devem ser] claramente formuladas, com a indicação
precisa das disposições, cuja observância se pretenda elucidar (...)
1947

Art. 74. (...)
§ 2º Tôdas as “questões de ordem”, [devem ser] claramente formuladas, com a indicação precisa das disposições, cuja observância se pretenda elucidar (...).
Art. 112. (...)
§ 1º (...) [para falar pela ordem, ou para questão de ordem, o Deputado] indicará, inicial
e objetivamente, a disposição regimental, cuja obediência reclama, ou sôbre cuja interpretação suscita dúvida.
1934

Art. 118. (...)
§ 1º Todas as questões de ordem, [devem ser] claramente formuladas, (...).
1928

Art. 171. (...)
§ 1º Todas as questões de ordem, [devem ser] claramente formuladas (...).

§ 5º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente não permitirá a sua
permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das palavras por
ele pronunciadas.
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Art. 95

1972

Art. 110. (...)
§ 8º Se o Deputado não indicar, inicialmente as disposições em que assenta a questão
de ordem, enunciando-as, o Presidente não permitirá a sua continuação na tribuna e
determinará a exclusão, da ata, das palavras por ele pronunciadas.
1955

Art. 83. (...)
§ 6º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que assenta a questão
de ordem, enunciando-as, o Presidente não permitirá a sua continuação na tribuna e
determinará a exclusão da ata, das palavras por êle pronunciadas.
1949

Art. 80. (...)
§ 4º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que assenta a questão
de ordem, enunciando-as, desde logo, o Presidente não lhe permitirá a continuação na
tribuna e determinará a exclusão, na ata, das palavras por êle pronunciadas.
1947

Art. 74. (...)
§ 3º Se o Depurado não indicar, inicialmente, as disposições em que se assenta a questão de ordem, enunciando-a, desde logo, em têrmos claros e precisos, o Presidente não
lhe permitirá a continuação na tribuna e determinará a exclusão, na ata, das palavras
por êle pronunciadas.

§ 6º Depois de falar somente o Autor e outro Deputado que contra-argumente, a questão de ordem será resolvida pelo Presidente da sessão, não sendo lícito ao Deputado opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que for proferida.
1972

Art. 110. (...)
§ 3º As questões de ordem (...) depois de falar somente o Autor e outro Deputado que
contra-argumente, serão resolvidas, conclusivamente, pelo Presidente da Câmara, não
sendo lícito ao Deputado opor-se à decisão ou criticá-la, na sessão em que for proferida.
1962

Art. 55. (...) após o seu oferecimento [da questão de ordem] só poderão falar um orador
contra e um a favor, pelo prazo máximo de cinco minutos cada um. Se a decisão fôr
transferida ao Plenário será tomada pelo processo simbólico.
1955

Art. 83. (...)
§ 3º (...) depois de falar sòmente o Autor e outro Deputado que contraargumente, [as
questões de ordem] serão resolvidas, conclusivamente, pelo Presidente da Câmara, não
sendo lícito ao Deputado opor-se, ou criticar a decisão, na sessão em que fôr proferida.
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1949

Art. 80. (...)
§ 3º Todas as questões de ordem (...) depois de falar somente o Autor e o impugnante,
serão resolvidas, conclusivamente, pelo Presidente da Câmara. Não é lícito opôr-se ou
criticar a decisão presidencial, na sessão em que fôr proferida. Qualquer consideração,
ou protesto, nesse sentido, só poderão ser feitos, à hora do expediente, ou em explicação
pessoal, em sessão posterior.
1947

Art. 74. (...)
§ 2º Todas as questões de ordem, (...) depois de falar sòmente o Autor e o impugnante,
serão resolvidas, conclusivamente, pelo Presidente da Câmara; não é licito opor-se, ou
criticar, a decisão presidencial, na sessão em que fôr proferida. (...)
1934

Art. 118. (...)
§ 1º Todas as questões de ordem (...) serão resolvidas soberanamente pelo Presidente
da Camara.
1928

Art. 171. (...)
§ 1º Todas as questões de ordem, claramente formuladas, serão resolvidas soberanamente pelo Presidente da Camara.
1904

Art. 178. Todas as questões de ordem que occorrerem durante a sessão de cada dia
serão decididas pelo Presidente.
1891

Art. 146. Todas as questões de ordem que occorrerem durante a sessão de cada dia
serão decididas pelo Presidente.
1870

Art. 171. Todas as questões de ordem, que ocorrerem durante a sessão de cada dia, serão decididas pelo Presidente, até que a Camara á requerimento de qualquer Deputado,
em occasião oportuna, o decida defintivamente.
1831

Art. 159. Todas as Questões de Ordem, que ocorrerem durante a sessão de cada dia serão decididas pelo Presidente, até que a Camara á requerimento de qualquer Deputado,
em ocasião oportuna, o decida defintivamente.

§ 7º O Deputado que quiser comentar, criticar a decisão do Presidente ou
contra ela protestar poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência
para uso da palavra, durante dez minutos, à hora do expediente.
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Art. 95

1972

Art. 110. (...)
§ 7º O Deputado que quiser comentar, criticar a decisão do Presidente, ou contra ela
protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para uso da palavra,
durante quinze minutos, à hora do expediente.
1955

Art. 83. (...)
§ 5º O Deputado que quiser comentar, criticar ou protestar contra a decisão do Presidente, poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para uso da palavra, durante 15 minutos, à hora do expediente.
1947

Art. 74. (...)
§ 2º (...) Qualquer consideração, ou protesto nesse sentido [contra a decisão presidencial sobre a questão de ordem], só poderão ser feitos, à hora do expediente, ou em explicação pessoal, em sessão posterior.

§ 8º O Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da Presidência para o Plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, que terá o prazo máximo de três
sessões para se pronunciar. Publicado o parecer da Comissão, o recurso
será submetido na sessão seguinte ao Plenário.
1972

Art. 110. (...)
§ 4º Quando a questão de ordem for relacionada com a Constituição, poderá o Deputado
recorrer da decisão do Presidente para o Plenário, sem efeito suspensivo, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.
§ 5º Só após a homologação pela Mesa, em sua primeira reunião, homologando a decisão referida no parágrafo anterior, será encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça o recurso sobre a mesma decisão.
§ 6º Publicado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o recurso, a Mesa
o apreciará, em sua primeira reunião ordinária após essa publicação; se resolver não
acolher o entendimento daquela Comissão, submeterá ao Plenário o referido parecer.
1955

Art. 83. (...)
§ 4º Quando a questão de ordem for relacionada com a Constituição, poderá o Deputado
recorrer da decisão do Presidente para a Comissão de Constituição e Justiça.
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§ 9º Na hipótese do parágrafo anterior, o Deputado, com o apoiamento de
um terço dos presentes, poderá requerer que o Plenário decida, de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso.
§ 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e indexadas em
livro especial, a que se dará anualmente ampla divulgação; a Mesa elaborará
projeto de resolução propondo, se for o caso, as alterações regimentais delas
decorrentes, para apreciação em tempo hábil, antes de findo o biênio.
1972

Art. 110. (...)
§ 10. As decisões do Presidente da Câmara sobre questões de ordem serão, juntamente com estas, registradas em livro especial precedido de índice remissivo. No mesmo
livro, serão registrados os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, a que se
refere o § 6º deste artigo, com as decisões de Plenário respectivas, quando for o caso.
1955

Art. 84. As decisões do Presidente da Câmara, sobre questões de ordem, serão, juntamente com estas, registradas em livro especial precedido de índice remissivo. No
mesmo livro serão registrados os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, a
que se refere a parte final do § 4º do artigo anterior.
1949

Art. 81. As decisões do Presidente da Câmara sôbre questões de ordem serão, juntamente com estas, registradas em livro especial, precedido de índice remissivo.
1934

Art. 118. (...)
§ 9º Registrar-se-ão em livro especial todas as questões de ordem resolvidas pela Mesa,
organizando-se o respectivo indice.
1928

Art. 171. (...)
§ 9º Registrar-se-ão em livro especial todas as questões de ordem resolvidas pela Mesa,
organizando-se o respectivo indice.
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Art. 96

Seção II
Das Reclamações
Art. 96. Em qualquer fase da sessão da Câmara ou de reunião de Comissão, poderá ser usada a palavra para reclamação, restrita durante a Ordem
do Dia à hipótese do parágrafo único do art. 55 ou às matérias que nela
figurem.
1972

Art. 111. Em qualquer fase da sessão, exceto durante a Ordem do Dia, poderá ser usada
a palavra “para reclamação”.
1955

Art. 85. Em qualquer fase da sessão, exceto durante a Ordem do Dia, poderá ser usada
a palavra “para reclamação”.
1949

Art. 82. Em qualquer fase da sessão, poderá ser usada a palavra “para reclamação”.
1947

Art. 75. Em qualquer fase da sessão, poderá o Deputado, “pela ordem”, reclamar a observância da disposição expressa do Regimento, indicada, precisamente e sem comentários, sob as penas do § 3º do artigo antecedente. Não será discutida esta reclamação.
Parágrafo único. No momento da votação ou quando se discutir e votar redação final, a
palavra “pela ordem” só poderá ser concedida uma vez, ao Relator da proposição e a outro Deputado, de preferência o Autor da proposição, principal, ou acessória, em votação.
1928

Art. 171. (...)
§ 5º Em qualquer phase da sessão poderá um Deputado solicitar a palavra “pela ordem”,
para reclamar a observancia de disposição expressa do Regimento.

§ 1º O uso da palavra, no caso da sessão da Câmara, destina-se exclusivamente a reclamação quanto à observância de expressa disposição regimental ou relacionada com o funcionamento dos serviços administrativos
da Casa, na hipótese prevista no art. 264.
1972

Art. 111. (...)
§ 1º O uso da palavra, no caso deste artigo, destina-se, exclusivamente, à reclamação quanto à observância de expressa disposição regimental ou relacionada com o
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funcionamento dos serviços administrativos da Câmara, na hipótese prevista no
art. 288, in fine.
1955

Art. 85. (...)
§ 1º O uso da palavra, no caso dêste artigo, destina-se, exclusivamente, a reclamação
quanto à observância de expressa disposição regimental.
1949

Art. 82. (...)
§ 1º O uso da palavra, no caso dêste artigo, destina-se, exclusivamente, a reclamação
quanto à observância de expressa disposição regimental.

§ 2º O membro de Comissão pode formular reclamação sobre ação ou
omissão do órgão técnico que integre. Somente depois de resolvida, conclusivamente, pelo seu Presidente, poderá o assunto ser levado, em grau de
recurso, por escrito ou oralmente, ao Presidente da Câmara ou ao Plenário.
§ 3º Aplicam-se às reclamações as normas referentes às questões de ordem, constantes dos §§ 1º a 7º do artigo precedente.
1972

Art. 111. (...)
§ 2º Aplicam-se às reclamações todas as normas referentes às questões de ordem.
1955

Art. 85. (...)
§ 2º Aplicam-se às reclamações todas as normas referentes às questões de ordem.
1949

Art. 82. (...)
§ 2º Aplicam-se às reclamações tôdas as normas referentes às questões de ordem, menos a restrição constante do § 2º do art. 80.
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CAPÍTULO V
DA ATA
Art. 97. Lavrar-se-á ata com a sinopse dos trabalhos de cada sessão, cuja
redação obedecerá a padrão uniforme adotado pela Mesa.
1972

Art. 113. Lavrar-se-á ata, impressa ou datilografada, com a sinopse dos trabalhos de
cada sessão.
1955

Art. 87. Lavrar-se-á ata, manuscrita, ou dactilografada, com a sinopse dos trabalhos
de cada sessão.
1949

Art. 84. Lavrar-se-á ata, manuscrita ou datilografada, com a sinopse dos trabalhos de
cada sessão.
Art. 83. (...)
§ 1º Os projetos e emendas, os pareceres de Comissões, as indicações e os requerimentos serão transcritos na ata, por extenso, com a menção dos seus Autores.
1947

Art. 77. Lavrar-se-á ata, manuscrita, ou dactilografada, com a sinopse dos trabalhos
de cada sessão.
Art. 76. (...)
§ 1º Os projetos e emendas, os pareceres de Comissões, as indicações e requerimentos
serão transcritos na ata, por extenso, com a menção dos seus Autores.
1934

Art. 119. De cada uma das sessões da Camara lavrar-se-á uma acta manuscripta, que
deverá conter o numero dos Deputados presentes, o dos ausentes, e uma exposição
sucinta dos trabalhos.
§ 1º Depois de approvada, a acta será assignada pelo Presidente, pelo 1º e pelo 2º
Secretarios.
§ 2º Essa acta será lavrada, ainda que não haja sessão por falta de numero, neste caso,
mencionando-se nella os nomes dos Deputados que comparecerem e o expediente
despachado.
(...)
§ 5º Na acta manuscripta, ou na do Diario do Poder Legislativo, não será inserido nenhum documento sem expressa permissão da Camara, ou da Mesa por despacho do 1º
Secretario, nos casos previstos pelo Regimento.
Art. 121. Os projectos e emendas, os pareceres de Commissões, as indicações e os requerimentos serão mencionados na acta manuscripta, em summario, e transcriptos na
do Diario do Poder Legislativo, por extenso, com a declaração dos seus Autores.
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Art. 122. Os funccionarios da Secretaria encarregados do serviço das actas assistirão
a todas as sessões publicas, desempenhando os encargos que lhes forem commettidos
pela Mesa.
1928

Art. 172. De cada uma das sessões da Camara lavrar-se-á uma acta manuscripta, que
deverá conter o numero dos Deputados presentes, dos ausentes e uma exposição succinta dos trabalhos.
§ 1º Depois de approvada, a acta será assignada pelo Presidente e pelos 1º e 2º Secretarios.
§ 2º Essa acta será lavrada, ainda que não haja sessão, por falta de numero, e nesse caso,
mencionar-se-ão nella os nomes dos Deputados que comparecerem e dos que deixarem
de comparecer, com causa justificada, ou sem ella, e o expediente despachado.
Art. 174. Os projecto e emendas, os pareceres de Commissões, as indicações e os requerimentos serão mencionados na acta manuscripta, em summario, e transcriptos na do
Diario do Congresso, por extenso, com a declaração dos seus Autores.
Art. 175. Os funccionarios da Secretaria encarregados do serviço das actas assistirão
a todas as sessões publicas, desempenhando os encargos que lhes forem commettidos
pela Mesa.
1904

Art. 66. De cada uma das sessões da Camara se lavrará uma acta, que deverá conter os
nomes dos Deputados presentes e ausentes, e uma exposição sucinta de todos os trabalhos de cada dia, e do expediente que foi lido. Essa acta será lavrada ainda que não haj a
sessão por falta de numero. Depois de approvada, a acta será assignada pelo Presidente,
1º e 2º Secretarios.
Art. 67. Os projectos, emendas, pareceres de Commissões, indicações e requerimentos
serão mencionados em extracto na acta manuscripta, e transcriptos por extenso no
Diario do Congresso, com a declaração de seus Autores, bem como todos os discursos
que houverem sido proferidos; as informações e documentos lidos serão sómente indicados com declaração do objecto a que se referirem, salvo si a sua publicação integral
fôr requerida á Mesa pelo Deputado que os levar ao conhecimento da Camara.
Art. 68. O empregado da Secretaria, encarregado do serviço das actas, assistirá a todas
as sessões publicas, desempenhando os encargos, que lhe forem commettidos pela Mesa.
Art. 69. É permittido a qualquer Deputado fazer inserir na acta declaração escripta de
voto, uma vez que não seja motivada, nem importe protesto contra decisão tomada pela
Camara, e a apresente na mesma sessão ou na primeira a que comparecer.
Art. 70. Na acta manuscripta ou no Diario do Congresso não será, com tudo, inserido nenhum documento sem expresssa permissão da Mesa, dada por despacho do 1º
Secretario.

§ 1º As atas impressas ou datilografadas serão organizadas em Anais, por
ordem cronológica, encadernadas por sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara.
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1972

Art. 112. (...)
§ 11. As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica em Anais, ou em
registros equivalentes, que serão distribuídos aos Deputados.
Art. 113. (...)
§ 1º As atas impressas ou datilografadas serão encadernadas por sessão legislativa e
recolhidas ao arquivo da Câmara.
1955

Art. 86. (...)
§ 9º As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica em Anais, que serão
distribuídos aos Deputados.
Art. 87. (...)
§ 1º As atas manuscritas ou dactilografadas serão encadernadas por sessão legislativa e
recolhidas ao arquivo da Câmara.
1949

Art. 83. (...)
§ 9º As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica, em Anais que serão
distribuídos aos Deputados.
Art. 84. (...)
§ 1º As atas manuscritas ou datilografadas serão encadernadas por sessão legislativa e
recolhidas ao arquivo da Câmara.
1947

Art. 78. As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica, em Anais, a fins
de serem distribuídos aos Deputados.
§ 1º As atas manuscritas serão encadernadas por sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara.
1928

Art. 176. As actas impressas serão organizadas, por ordem chronologica, em Annaes,
afim de serem distribuidas aos Deputados.
Paragrapho unico. As actas manuscriptas serão encadernadas, por sessão legislativa, e
assim recolhidas ao archivo da Camara.
1904

Art. 71. As actas organizadas na fórma dos arts. 66 e 67 serão impressas por ordem chronologica nos Annaes e estes distribuidos pelos Deputados á proporção que forem sendo
publicados.
1870

Art. 64. No fim da sessão legislativa serão encadernadas as actas. Os projectos, indicações, requerimentos, pareceres de Commissão e emendas, de que fizerem menção as
actas, serão registrados em livros proprios. Os Annaes da Camara serão distribuidos
pelos Deputados e Senadores á proporção que estiverem impressos e brochados os respectivos tomos; e no principio de cada sessão annual a Mesa fará distribuir uma synopse
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impressa dos projectos e mais assumptos decididos na sessão anterior, bem como dos
que estiverem pendentes de resolução da Camara, ou affectos ás suas Commissões.

§ 2º Da ata constará a lista nominal de presença e de ausência às sessões
ordinárias e extraordinárias da Câmara.
1934

Art. 119. (...) [a ata] deverá conter o numero dos Deputados presentes, o dos ausentes
(...).
1928

Art. 172. (...) [a ata] deverá conter o numero dos Deputados presentes, dos ausentes (...).
1904

Art. 66. (...) [a ata] deverá conter os nomes dos Deputados presentes e ausentes (...).
1831

Art. 56. (...) e o Secretario, que houver de fazer a acta, escreverá a lista nominal dos
ausentes, que deverá ser inserida na acta.

§ 3º A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, em resumo, e submetida a discussão e aprovação, presente qualquer
número de Deputados, antes de se levantar a sessão.
1972

Art. 113. (...)
§ 2º A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, impressa
ou datilografada, em resumo, e submetida à discussão e aprovação, presente qualquer
número de Deputados, antes de se levantar a sessão.
1955

Art. 87. (...)
§ 2º A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, também,
manuscrita, ou dactilografada, em resumo, e submetido à discussão e aprovada, presente qualquer número de Deputados, antes de se levantar a sessão.
1949

Art. 84. (...)
§ 2º A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, também
manuscrita ou datilograficamente, em resumo e submetida à discussão e aprovação,
presente qualquer número de Deputados, antes de se levantar a sessão.
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1947

Art. 78. (...)
§ 2º A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, também,
manuscrita, ou dactilogràficamente, em resumo e submetida a discussão e aprovação,
presente qualquer número de Deputados, antes de se levantar a sessão.
1934

Art. 125. A acta manuscripta da ultima sessão, ordinaria ou extraordinária será redigida de modo a ser submettida a discussão e approvação, que se fará com qualquer
numero, antes de se levantar a sessão.
1928

Art. 178. A acta manuscripta da ultima sessão, ordinaria ou extraordinária será redigida de modo a ser submettida á discussão e á approvação, que se fará com qualquer
numero, antes de se levantar a sessão.
1891

Art. 63. (...) No ultimo dia da sessão legislativa será lida e approvada a acta, ainda no
caso de não haver na Casa numero legal de Deputados.

Art. 98. O Diário da Câmara dos Deputados publicará a ata da sessão do
dia anterior, com toda a sequência dos trabalhos.
1972

Art. 112. O Diário do Congresso Nacional publicará a ata da sessão do dia anterior, com
todos os pormenores dos trabalhos.
1955

Art. 86. O Diário do Congresso Nacional publicarão cada dia, a ata da sessão anterior,
com todos os pormenores dos trabalhos.
1949

Art. 83. O Diário do Congresso Nacional publicará, cada dia, a ata da sessão anterior,
com todos os pormenores dos trabalhos.
1947

Art. 76. O Diário do Congresso Nacional publicará, cada dia, a ata da sessão anterior,
com todos os pormenores dos respectivos trabalhos.
1934

Art. 120. O Diario do Poder Legislativo publicará cada dia a acta da sessão anterior,
com todos os pormenores dos dos respectivos trabalhos.
1928

Art. 173. O Diario do Congresso publicará cada dia a acta da sessão anterior, com todos
os detalhes dos respectivos trabalhos.
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§ 1º Os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso
na ata impressa, salvo expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções de discursos no Diário da Câmara dos Deputados
com o fundamento de corrigir erros e omissões; as correções constarão
da seção Errata.
1972

Art. 112. (...)
§ 1º Todos os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na ata
impressa, salvo as expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções
de discursos no Diário do Congresso Nacional com o fundamento de corrigir erros e
omissões. As correções constarão da seção Errata, existente no referido órgão.
(...)
§ 3º Os discursos lidos serão publicados com esta declaração: “O Deputado F... pronuncia o seguinte discurso”.
1955

Art. 86. (...)
§ 1º Todos os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na ata
impressa, salvo as expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções
de discursos no Diário do Congresso Nacional com o fundamento de corrigir erros e
omissões. As correções constarão da seção Errata, existente no referido órgão.
(...)
§ 3º Os discursos lidos serão publicados com esta declaração: “O Deputado F... leu o
seguinte discurso”.
1949

Art. 83. (...)
§ 2º Todos os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na ata
impressa, salvo as expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções
de discurso no Diário do Congresso Nacional, com o fundamento de corrigir êrros e
omissões. As correções constarão da seção Errata, existente naquêle órgão.
§ 3º Os discursos lidos serão publicados com esta declaração: “O Deputado F... leu o
seguinte discurso”.
§ 4º Ao Deputado que não puder falar, por qualquer motivo, é lícito entregar à Mesa
discurso escrito, para ser publicado como se fôra lido.
1947

Art. 76. (...)
§ 2º Todos os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na ata
impressa, salvo as expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções
de discurso no Diário do Congresso Nacional, com o fundamento de corrigir erros, ou
omissões. As correções constarão de seção Errata, a ser incluída naquele órgão oficial.
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Art. 113. (...)
§ 6º Os discursos lidos serão publicados no Diário do Congresso Nacional, com esta
declaração: o Deputado F... leu o seguinte discurso.
1934

Art. 121. (...)
§ 1º Todos os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na
acta impressa.
1928

Art. 174. (...)
§ 1º Todos os discursos proferidos durante a sessão serão publicados por extenso na
acta impressa.
Art. 252. (...)
§ 5º Os discursos lidos serão publicados, no Diario do Congresso, com esta declaração:
O Sr. F... leu o seguinte discurso.

§ 2º Ao Deputado é licito retirar na Taquigrafia, para revisão, o seu discurso, não permitindo a publicação na ata respectiva. Caso o orador não
devolva o discurso dentro de cinco sessões, a Taquigrafia dará à publicação o texto sem revisão do orador.
1972

Art. 112. (...)
§ 2º Ao Deputado é lícito retirar na Taquigrafia o seu discurso para revisão, não permitindo sua publicação na ata respectiva. Caso o orador não devolva o discurso dentro de
cinco sessões, a Taquigrafia fá-lo-á publicar.
1955

Art. 86. (...)
§ 2º Ao Deputado é lícito retirar na Taquigrafia o seu discurso para revisão, não permitindo sua publicação na ata respectiva. Caso o orador não devolva o discurso dentro de
cinco sessões, a Taquigrafia o fará publicar.
1904

Art. 110. (...) As rectificações (...) dos discursos serão escriptas e entregues á Mesa, que
as mandará publicar no Diario do Congresso, estando em devidos termos.
1891

Art. 138. As rectificações (...) dos discursos serão escriptas e entregues á Mesa, que as
mandará publicar no jornal com que houver contracto, estando em devidos termos.

§ 3º As informações e documentos ou discursos de representantes de outro Poder que não tenham sido integralmente lidos pelo Deputado serão
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somente indicados na ata, com a declaração do objeto a que se referirem,
salvo se a publicação integral ou transcrição em discurso for autorizada
pela Mesa, a requerimento do orador; em caso de indeferimento, poderá
este recorrer ao Plenário, aplicando-se o parágrafo único do art. 115.
1972

Art. 112. (...)
§ 5º Só será permitida a publicação de discurso, com a transcrição de documentos, se
forem estes integralmente lidos, da tribuna, pelo orador.
§ 6º As informações e os documentos não oficiais serão somente indicados na ata, com
a declaração do objeto a que se referirem, salvo se for a sua publicação integral determinada pelo Presidente, de oficio ou a requerimento.
(...)
§ 9º Nenhum documento será publicado em ata sem expressa permissão da Câmara ou
da Mesa, por despacho do Presidente, salvo nos casos previstos neste Regimento.
1955

Art. 86. (...)
§ 5º As informações e os documentos não oficiais, lidos pelo 1º Secretário, à hora do
expediente, em sumário, serão sòmente indicados na ata, com a declaração do objeto a
que se referirem, salvo se fôr a sua publicação integral determinada pelo Presidente, de
ofício ou a requerimento.
(...)
§ 8º Nenhum documento será publicado em ata sem expressa permissão da Câmara,
ou da Mesa, por despacho do Presidente, salvo nos casos previstos neste Regimento.
1949

Art. 83. (...)
§ 5º As informações e os documentos não oficiais, lidos pelo 1º Secretário à hora do
expediente, em sumário, serão somente indicados na ata, com a declaração do objeto a
que se referirem, salvo se for a sua publicação integral determinada pelo Presidente, de
ofício ou a requerimento.
(...)
§ 8º Na ata não será inserido nenhum documento sem expressa permissão da Câmara
ou da Mesa, por despacho do 1º Secretário, salvo nos casos previstos neste Regimento.
1947

Art. 76. (...)
§ 3º As informações e os documentos não oficiais, lidos pelo 1º Secretário, à hora do
expediente, em sumário, serão sòmente indicados na ata, com a declaração do objeto
a que se referirem, salvo se fôr a sua publicação integral requerida à Mesa e por ela
deferida.
(...)
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§ 6º Na ata não será inserido nenhum documento sem expressa permissão da Câmara,
ou da Mesa, por despacho do 1º Secretário, salvo nos casos previstos pelo Regimento.
1934

Art. 121. (...)
§ 2º As informações e os documentos não officiaes, lidos pelo 1º Secretario, á hora do
expediente em summario, serão somente indicados na acta impressa, com a declaração
do objecto a que se referirem, salvo se fôr a sua publicação integral requerida á Mesa e
por ella deferida.
(...)
§ 5º Na acta manuscripta, ou na do Diario do Poder Legislativo, não será inserido nenhum documento sem expressa permissão da Camara, ou da Mesa por despacho do 1º
Secretario, nos casos previstos pelo Regimento.
1928

Art. 174. (...)
§ 2º As informações e os documentos não officiaes, lidos pelo 1º Secretario, á hora do
expediente, em summario, serão somente indicados na acta impressa, com a declaração
do objecto a que se referirem, salvo si fôr a sua publicação integral requerida á Mesa e por
ella deferida.
§ 3º As informações enviadas á Camara pelo Poder Executivo, a requerimento de
qualquer Deputado, serão publicadas, integralmente, na acta impressa, antes de
entregues a quem as solicitou.
(...)
§ 5º Na acta manuscripta, ou do Diario do Congresso, não será inserido nenhum documento sem expressa permissão da Camara, ou da Mesa, por despacho do 1º Secretario,
nos casos previstos pelo Regimento.

§ 4º As informações enviadas à Câmara em virtude de solicitação desta, a
requerimento de qualquer Deputado ou Comissão, serão, em regra, publicadas na ata impressa, antes de entregues, em cópia autêntica, ao solicitante,
mas poderão ser publicadas em resumo ou apenas mencionadas, a juízo do
Presidente, ficando, em qualquer hipótese, o original no arquivo da Câmara,
inclusive para o fornecimento de cópia aos demais Deputados interessados.
1972

Art. 112. (...)
§ 7º As informações enviadas à Câmara em virtude de solicitação desta, a requerimento
de qualquer Deputado, ou de Comissão, serão, em regra, publicadas na ata impressa,
antes de entregues, em cópia autêntica, ao solicitante, mas poderão sê-lo em resumo ou
apenas mencionadas a juízo do Presidente da Câmara, ficando, em qualquer hipótese,
o original no arquivo da Câmara, inclusive para o fornecimento de cópias aos demais
Deputados interessados.
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1955

Art. 86. (...)
§ 6º As informações enviadas à Câmara dos Deputados em virtude de solicitação desta,
a requerimento de qualquer Deputado, ou de Comissão, serão, em regra, publicadas
na ata impressa, antes de entregues ao solicitante, mas poderão sê-lo em resumo ou,
apenas, mencionadas, a juízo do Presidente da Câmara, ficando, porém, em qualquer
hipótese, na Secretaria, cópias na íntegra de tais informações, que poderão ser
fornecidas a qualquer Deputado.
1949

Art. 83. (...)
§ 6º As informações enviadas à Câmara dos Deputados, em virtude de solicitação desta,
a requerimento de qualquer Deputado ou de Comissão, serão, em regra, publicadas na
ata impressa, antes de entregues ao solicitante, mas poderão sê-lo em resumo ou apenas,
mencionadas, a juízo do Presidente da Câmara, ficando, porém, em qualquer hipótese,
na Secretaria, cópias na íntegra de tais informações, que poderão ser fornecidas a
qualquer Deputado.
1947

Art. 76. (...)
§ 4º As informações enviadas à Câmara dos Deputados, em virtude de solicitação desta,
a requerimento de qualquer Deputado, ou de Comissão, serão, em regra, publicadas
na ata impressa, antes de entregues ao solicitante, mas poderão sê-lo em resumo, ou,
apenas, mencionadas, a juízo do Presidente da Câmara, ficando, porém, em qualquer
hipótese, na Secretaria, cópias na integra de tais informações, que poderão ser
comentadas por qualquer Deputado.
1934

Art. 121. (...)
§ 3º As informações enviadas á Camara pelo Poder Executivo, a requerimento de qualquer Deputado, serão publicadas, integralmente, na acta impressa, antes de entregues
a quem as solicitou.

§ 5º Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado. As informações solicitadas por Comissão serão confiadas ao
Presidente desta pelo Presidente da Câmara para que as leia a seus pares;
as solicitadas por Deputado serão lidas a este pelo Presidente da Câmara.
Cumpridas essas formalidades, serão fechadas em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por dois Secretários, e assim arquivadas.
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1972

Art. 112. (...)
§ 8º Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado.
As informações solicitadas por Comissões serão confiadas aos Presidentes destas pelo
Presidente da Câmara, para que as leiam aos seus pares; as solicitadas por Deputados
serão lidas a estes pelo Presidente da Câmara. Cumprida esta formalidade, serão fechadas em invólucro lacrado, datado e rubricado por dois Secretários e assim arquivadas.
1955

Art. 86. (...)
§ 7º Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado.
As informações solicitadas por Comissões serão confiadas aos Presidentes destas, pelo
Presidente da Câmara, para que leia aos seus pares; as solicitadas por Deputados serão
lidas a êstes pelo Presidente da Câmara. Cumprida esta formalidade, serão as mesmas
arquivadas na Presidência.133
1949

Art. 83. (...)
§ 7º Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter reservado.
1947

Art. 76. (...)
§ 5º As informações e documentos oficiais, de caráter reservado, não se dará publicidade.
1934

Art. 121. (...)
§ 4º Ás informações offíciaes de caracter reservado não se dará publicidade.
1928

Art. 174. (...)
§ 4º Ás informações offíciaes de caracter reservado não se dará publicidade.

§ 6º Não será autorizada a publicação de pronunciamentos ou expressões
atentatórias do decoro parlamentar, cabendo recurso do orador ao Plenário.
1972

Art. 112. (...)
§ 10. Não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolverem ofensas às
instituições nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou social,
de preconceito de raça, de religião ou de classe, configurarem crimes contra a honra ou
contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer natureza.

133

A Resolução nº 210 de 1952, determinou que “a publicação de informações e documentos, oficiais ou
não, de caráter reservado, dependerá sempre de deliberação do Plenário, mediante requerimento no
qual se declarará expressamente se a sessão deverá ser ou não secreta”.
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§ 7º Os pedidos de retificação da ata serão decididos pelo Presidente, na
forma do art. 80, § 1º.
Art. 99. Serão divulgados pelo programa Voz do Brasil as atividades das
Comissões e do Plenário e os pronunciamentos lidos ou proferidos da tribuna da Câmara, desde que em termos regimentais.
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Art. 100

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.
1972

Art. 114. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.
1955

Art. 88. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.
1949

Art. 85. Proposição é toda matéria sujeita á deliberação da Camara.
1947

Art. 83. Proposição é toda matéria sujeita á deliberação da Camara.
1934

Art. 140. Proposição é toda matéria sujeita á deliberação da Camara.
1928

Art. 202. Proposição é toda a matéria sujeita á deliberação da Camara.

§ 1º As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle.
1972

Art. 114. (...)
§ 1º As proposições poderão consistir em projetos, emendas, indicações, requerimentos e
pareceres.
1955

Art. 88. (...)
§ 1º As proposições poderão consistir em projetos de lei, projetos de resolução, projetos
de decreto legislativo, emendas, indicações, requerimentos e pareceres.
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1949

Art. 85. (...)
§ 1º As proposições poderão consistir em projetos de lei, projetos de resolução, emendas, indicações, requerimentos e pareceres.
1947

Art. 83. (...)
§ 1º As proposições poderão consistir em projetos de lei, ou de resolução da Câmara,
emendas, indicações, requerimentos, e pareceres.
1934

Art. 140. (...)
§ 1º As proposições poderão consistir em projectos de lei ou de resolução, emendas,
indicações, requerimentos, e pareceres.
1928

Art. 202. (...)
§ 1º As proposições poderão consistir em projectos de lei, ou de resolução, emendas,
indicações, requerimentos e pareceres.
1904

Art. 129. As proposições podem consistir em projectos de lei, em resolução, emendas e
parecer de Commissões, indicações e requerimentos.

§ 2º Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos
e concisos, e apresentada em três vias, cuja destinação, para os projetos, é a
descrita no § 1º do art. 111.
1972

Art. 114. (...)
§ 2º Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e sintéticos,
e apresentada em três vias, cuja destinação é a descrita no art. 125, para os projetos.
1955

Art. 88. (...)
§ 2º Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em têrmos explícitos e sintéticos,
e apresentada com duas cópias.
1949

Art. 85. (...)
§ 2º Tôda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explícitos e sintéticos.
1947

Art. 83. (...)
§ 3º Tôda proposição deverá ser redigida com clareza, em têrmos explícitos e sintéticos.
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Art. 101

1934

Art. 141. Tôda proposição deverá ser redigida com clareza, em têrmos explícitos e
sintéticos.
1928

Art. 203. Toda a proposição deverá ser redigida com clareza, em termos explicitos e,
tanto quanto possivel, syntheticos.

§ 3º Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado
objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente.
Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do inciso I
deste artigo, a apresentação de proposição será feita por meio do sistema
eletrônico de autenticação de documentos, na forma e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou:
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria constante da Ordem do Dia:
a) no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os requerimentos que digam respeito a:
1 – retirada de proposição constante da Ordem do Dia, com pareceres
favoráveis, ainda que pendente do pronunciamento de outra Comissão de
mérito;
2 – discussão de uma proposição por partes; dispensa, adiamento ou encerramento de discussão;
3 – adiamento de votação; votação por determinado processo; votação em
globo ou parcelada;
4 – destaque de dispositivo ou emenda para aprovação, rejeição, votação
em separado ou constituição de proposição autônoma;
5 – dispensa de publicação da redação final, ou do avulso da redação final
já publicada no Diário da Câmara dos Deputados, para imediata deliberação do Plenário;
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II – à Mesa, quando se tratar de iniciativa do Senado Federal, de outro
Poder, do Procurador-Geral da República ou de cidadãos.1
Art. 102. A proposição de iniciativa de Deputado poderá ser apresentada
individual ou coletivamente.
§ 1º Consideram-se Autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários, podendo as respectivas assinaturas ser apostas por
meio eletrônico de acordo com Ato da Mesa.2
§ 2º As atribuições ou prerrogativas regimentais conferidas ao Autor serão
exercidas em Plenário por um só dos signatários da proposição, regulando-se a precedência segundo a ordem em que a subscreveram.
1972

Art. 114. (...)
§ 5º Considera-se Autor de proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, quando não for de iniciativa de outro Poder, do Senado, da Mesa, ou de
qualquer Comissão da Câmara.
(...)
§ 8º São de simples apoiamento as assinaturas que se seguirem à primeira, exceto quando se tratar de proposição para a qual a Constituição, ou o Regimento, exige determinado número delas.

1

Artigo com redação dada pela Resolução nº 22 de 2004. Redação original: “Art. 101. A apresentação
de proposição será feita: I – perante Comissão, no caso de proposta de fiscalização e controle ou
quando se tratar de emenda ou subemenda, limitadas à matéria de sua competência, nos termos do
§ 2º do art. 119; II – em Plenário, ressalvado quando regimentalmente deva ou possa ocorrer em
outra fase da sessão: a) durante os primeiros dez minutos da Ordem do Dia, para as proposições
em geral: b) no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os requerimentos que
digam respeito a: 1 – retirada de proposição constante da Ordem do Dia, com pareceres favoráveis,
ainda que pendente do pronunciamento de outra Comissão de mérito; 2 – discussão de uma proposição por partes; dispensa, adiamento ou encerramento de discussão; 3 – adiamento de votação;
votação por determinado processo; votação em globo ou parcelada: 4 – destaque de dispositivo ou
emenda para aprovação, rejeição, votação em separado ou constituição de proposição autônoma; 5 –
dispensa de publicação da redação final, ou do avulso da redação final já publicada no Diário do
Congresso Nacional, para imediata deliberação do Plenário; III – à Mesa, quando se tratar de iniciativa
do Senado Federal, de outro Poder, do Procurador-Geral da República ou de cidadãos.”

2

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 22 de 2004. Redação original: “§ 1º Consideram-se
Autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários.”
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Art. 102

1955

Art. 88. (...)
§ 5º Considera-se Autor de proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário quando não fôr de iniciativa de outro Poder, do Senado, da Mesa ou de qualquer Comissão da Câmara.
(...)
§ 8º São de simples apoiamento as assinaturas que se seguirem à primeira, exceto
quando se tratar de proposição para a qual á Constituição, ou o Regimento, exige
determinado número.
1949

Art. 85. (...)
§ 6º Considera-se Autor de proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro
signatário.

§ 3º O quórum para a iniciativa coletiva das proposições, exigido pela
Constituição Federal ou por este Regimento Interno, pode ser obtido por
meio das assinaturas de cada Deputado, apostas por meio eletrônico ou,
quando expressamente permitido, de Líder ou Líderes, representando estes últimos exclusivamente o número de Deputados de sua legenda partidária ou parlamentar, na data da apresentação da proposição.3
1972

Art. 114. (...)
§ 9º O quorum de apoiamento das proposições exigido pelo Regimento pode ser obtido
através das assinaturas de cada Deputado, de Líder ou Líderes, representando esses
últimos exclusivamente o número de Deputados de sua legenda partidária, na data da
proposição.
1962

Art. 35. O quorum de apoiamento das proposições exigido pelo Regimento pode ser
obtido através das assinaturas de cada Deputado, de Líder ou Líderes, representando
êsses últimos exclusivamente o número de Deputados de sua legenda partidária ou do
correspondente Bloco Parlamentar, na data da proposição.

3

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 22 de 2004. Redação original: “§ 3º O quorum para
a iniciativa coletiva das proposições, exigido pelo Regimento ou pela Constituição, pode ser obtido
através das assinaturas de cada Deputado, ou, quando expressamente permitido, de Líder ou Líderes,
representando estes últimos exclusivamente o número de Deputados de sua legenda partidária ou
parlamentar, na data da apresentação da proposição.”
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§ 4º Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser retiradas ou acrescentadas após a
respectiva publicação ou, em se tratando de requerimento, depois de sua
apresentação à Mesa.
1972

Art. 114. (...)
§ 10. Nos casos em que as assinaturas de uma proposição não representem apenas
apoiamento, não poderão ser retiradas após a respectiva publicação.
Art. 37. (...)
§ 3º [No caso de requerimento de CPI] Apresentado o requerimento à Mesa, não serão
permitidas a retirada ou inclusão de assinaturas.
1955

Art. 88. (...)
§ 9º Nos casos em que as assinaturas de uma proposição não representem apenas apoiamento, não poderão ser retiradas após a respectiva publicação.

Art. 103. A proposição poderá ser fundamentada por escrito ou verbalmente pelo Autor e, em se tratando de iniciativa coletiva, pelo primeiro
signatário ou quem este indicar, mediante prévia inscrição junto à Mesa.
1972

Art. 114. (...)
§ 6º O Autor poderá fundamentar a proposição por escrito ou verbalmente.
1955

Art. 88. (...)
§ 6º O Autor poderá fundamentar a proposição, por escrito ou verbalmente.
1949

Art. 85. (...)
§ 7º O Autor poderá fundamentar a proposição, por escrito ou verbalmente.
1947

Art. 85. (...)
§ 2º O Autor do projeto poderá fundamentá-lo, por escrito, ou verbalmente.
1934

Art. 145. (...)
§ 2º O Autor do projecto poderá fundamental-o por escripto, ou verbalmente.
1928

Art. 208. (...)
§ 2º O Autor do projecto poderá fundamental-o, por escripto, ou verbalmente.
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Art. 103

Art. 153. (...)
§ 7º Os Deputados que quizerem fundamentar, verbalmente, projectos, ou indicações,
só o poderão fazer á primeira hora da sessão.
Art. 249. Para fundamentar projectos, indicações ou requerimentos, que não sejam de
ordem, ou sobre incidentes verificados no desenvolvimento das discussões, ou das votações, deverá o Deputado inscrever-se em o Livro do Expediente, a isso especialmente
destinado.
1904

Art. 132. (...) poderá o Autor motivar por escripto a sua proposição quando não queira
ou não possa fazel-o verbalmente.
1891

Art. 102. (...) poderá o Autor motivar por escripto a sua proposição, quando não queira
ou não possa fazel-o verbalmente.
1870

Art. 120. (...) poderá o Autor motivar por escripto a sua proposição, quando não queira
ou não possa fazel-o verbalmente.
1831

Art. 113. (...) poderá o Auctor motivar, em hum discurso escripto, a sua proposição,
quando não queira, ou não possa fazel-o verbalmente.

Parágrafo único. O Relator de proposição, de ofício ou a requerimento do
Autor, fará juntar ao respectivo processo a justificação oral, extraída do
Diário da Câmara dos Deputados.
1972

Art. 119. A requerimento do Autor ou Relator de proposição, o Presidente da Câmara, ou de Comissão, fará juntar ao respectivo processo a justificação oral, extraída do
Diário do Congresso Nacional.
1955

Art. 91. A requerimento do Autor ou Relator de proposição, o Presidente da Câmara ou
de Comissão fará juntar ao respectivo processo a justificação oral, extraída do Diário
do Congresso Nacional.
1949

Art. 88. (...)
§ 1º A requerimento do Autor ou Relator de proposição, o Presidente da Câmara, ou de
Comissão, fará juntar ao respectivo processo a justificação oral, extraída do Diário do
Congresso Nacional.
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Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será
requerida pelo Autor ao Presidente da Câmara, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com recurso para o Plenário.
1972

Art. 115. A retirada de qualquer proposição, em qualquer fase do seu andamento, será
requerida pelo Autor ao Presidente da Câmara, que, obtidas a respeito as informações
necessárias, deferirá, ou não, o pedido com recurso para o Plenário.
1955

Art. 89. A retirada de qualquer proposição, em qualquer fase do seu andamento, será
solicitada pelo Autor ao Presidente da Câmara, que, obtidas a respeito, as informações
necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com recurso para Plenário. (...)
1949

Art. 86. A retirada de qualquer proposição, em qualquer fase do seu andamento, será
solicitada pelo Autor ao Presidente da Câmara, que deferirá, ou não, o pedido, com
recurso para o Plenário. (...)
1947

Art. 125. A retirada de qualquer proposição, em qualquer fase do seu andamento, será
solicitada pelo Autor ao Presidente da Câmara, que deferirá, ou não, o pedido, com
recurso para o Plenário. (...)
1934

Art. 242. Apresentada á consideração da Camara uma proposição, sua retirada só
poderá ser solicitada no momento em que fôr annunciada a sua votação.
§ 1º O requerimento de retirada de qualquer proposição só poderá ser formulado, por
escripto ou verbalmente, pelo Autor da mesma.
§ 2º Serão considerados, para os efeitos deste artigo, Autores das proposições das
Commissões, os respectivos Relatores e, na sua ausencia, o Presidente da Commissão.
Art. 244. Só em 1ª discussão poderá ser solicitada a retirada de qualquer projecto.
1928

Art. 301. Apresentada á consideração da Camara uma proposição, a sua retirada só
poderá ser solicitada ao momento em que fôr annunciada a sua votação.
§ 1º O requerimento de retirada de qualquer proposição só poderá ser formulado por
escripto, ou verbalmente, pelo seu Autor.
Art. 303. Só em 1ª discussão poderá ser solicitada a retirada de qualquer projecto.
1826

146. Durante o intervallo das duas leituras de um projecto, pode o seu Author pedir á
Camara, que o suprima; e se a Camara annuir, se notará no livro do registo, que fôra
suprimida a pedido do Author.
147. Depois da segunda leitura não será permittido pedir a supressão de hum projecto.
156. A respeito da supressão das indicaçoens se observará o que a respeito da supressão
dos projectos se determina nos artigos 146, e 147.
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Art. 104

§ 1º Se a proposição já tiver pareceres favoráveis de todas as Comissões
competentes para opinar sobre o seu mérito, ou se ainda estiver pendente
do pronunciamento de qualquer delas, somente ao Plenário cumpre deliberar, observado o art. 101, II, b, 1.
1955

Art. 89. (...) Se a proposição já tiver parecer favorável da Comissão competente para
opinar sobre o seu mérito, sòmente ao Plenário cumpre deliberar.
1949

Art. 86. (...) Se a proposição já tiver parecer favorável da Comissão competente para
opinar sôbre o seu mérito, somente ao Plenário cumpre deliberar.
1947

Art. 125. (...) Se, contudo, a proposição estiver em Ordem do Dia, com parecer favorável, sòmente ao Plenário cumpre deliberar.
1934

Art. 243. Quando fôr solicitada a retirada de uma proposição, que tenha parecer contrario das Commissões respectivas, o Presidente deferirá esse requerimento, independentemente de votação. Quando fôr requerida a retirada de uma proposição, que tenha
parecer favoravel, ou á qual se haja offerecido emenda, o requerimento dependerá da
approvação da Camara.
1928

Art. 302. Quando fôr solicitada a retirada de uma proposição, que tiver parecer contrario
das Commissões respectivas, o Presidente deferirá esse requerimento, independentemente de
votação.
Paragrapho unico. Quando houver sido requerida a retirada de uma proposição, que
tenha parecer favoravel, ou á qual se haja offerecido emenda, o requerimento dependerá
da approvação da Camara.

§ 2º No caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de,
pelo menos, metade mais um dos subscritores da proposição.
§ 3º A proposição de Comissão ou da Mesa só poderá ser retirada a requerimento de seu Presidente, com prévia autorização do colegiado.
1972

Art. 115. (...)
§ 1º A proposição de Comissão só poderá ser retirada a requerimento de seu Relator ou
Presidente, com a declaração expressa de que assim procede devidamente autorizado.
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1955

Art. 89. (...)
Parágrafo único. A proposição de Comissão só poderá ser retirada a requerimento de
seu Relator ou Presidente, com a declaração expressa de que assim procede devidamente
autorizado.
1949

Art. 86. (...)
Parágrafo único. A proposição de Comissão só poderá ser retirada a requerimento de
seu Relator ou Presidente.
1947

Art. 125. (...)
Parágrafo único. A proposição de Comissão só poderá ser retirada a requerimento do
seu Relator, ou Presidente.
1928

Art. 301. (...)
§ 2º Serão considerados, para os efeitos deste artigo [para requerer a retirada de proposição], Autores das proposições das Commissões, os respectivos Relatores e, na sua
ausencia, o Presidente da Commissão.

§ 4º A proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do Plenário.
1972

Art. 115. (...)
§ 2º A proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma
sessão legislativa, salvo deliberação do Plenário.

§ 5º Às proposições de iniciativa do Senado Federal, de outros Poderes, do
Procurador-Geral da República ou de cidadãos aplicar-se-ão as mesmas
regras.
1972

Art. 115. (...)
§ 3º Às proposições de iniciativa de outros Poderes aplicar-se-á a mesma regra.

Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no
seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se
encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar,
com pareceres ou sem eles, salvo as:
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I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;
III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;
IV – de iniciativa popular;
V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da
primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava.
1972

Art. 117. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso
tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação,
bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as:
I – oferecidas pelo Poder Executivo ou Judiciário;
II – com parecer favorável de todas as Comissões;
III – já aprovadas em primeira discussão;
IV – que tenham transitado pelo Senado, ou dele originárias.
§ 1º O arquivamento a que se refere este artigo não significará rejeição, para os efeitos
do art. 58, § 3º, da Constituição.
§ 2º Uma vez arquivada a proposição, nos termos deste artigo, não poderá ser
desarquivada.
1955

Art. 90. Finda uma legislatura, arquivar-se-ão tôdas as proposições que, no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara, salvo:
I – as que envolvam emendas à Constituição;
II – as oferecidas pelo Poder Executivo ou Judiciário;
III – as que hajam obtido parecer favorável da Comissão especifica, para apreciação do
seu mérito;
IV – as que não obstante parecer contrário, hajam sido aprovadas em primeira
discussão;
V – as que tenham transitado pelo Senado ou dêle sejam originárias.
§ 1º O arquivamento a que se refere êste artigo não significará rejeição, para os efeitos
do art. 72 da Constituição.
§ 2º O desarquivamento de qualquer proposição, em a nova legislatura, será feito por
expressa determinação da Mesa:
I – quando requerido, dentro dos primeiros 30 dias da primeira sessão legislativa ordinária, por qualquer Deputado;
II – quando requerido em qualquer época:
a) pelo Autor da proposição;
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b) pelos Líderes da Maioria, ou da Minoria, ou do Bloco Parlamentar, ou de Partidos, ou grupos de Partidos que representem, pelo menos, a décima parte da totalidade de Deputados;
c) por qualquer Comissão Permanente ou Especial.4
1949

Art. 45. As proposições e papéis remetidos pelas Comissões ao arquivo da Câmara, o
que se fará, obrigatoriamente, ao fim de cada legislatura, só poderão ser desarquivados
por ordem da Mesa, ou do Presidente da respectiva Comissão, de oficio, ou a requerimento de Deputado.
1947

Art. 47. As proposições e papéis remetidos pelas Comissões ao arquivo da Câmara, o
que se fará, obrigatòriamente; ao fim de cada legislatura, só poderão ser desarquivados
por ordem da Mesa, ou do Presidente da respectiva Comissão, de oficio, ou a requerimento de Deputado.
1934

Art. 81. As proposições e papeis que forem remettidos pelas Commissões ao archivo da
Camara só poderão ser desarchivados por ordem da Mesa, ou do Presidente da respectiva Commissão, a requerimento de qualquer Deputado.
1928

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

Art. 106. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível
o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a
Mesa fará reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance
para a tramitação ulterior.
1972

Art. 120. Quando, por extravio, ou retenção indevida, não for possível o andamento de
qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance, para a sua tramitação ulterior.
1955

Art. 92. Quando por extravio, ou retenção indevida, não fôr possível o andamento de
qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu alcance e providenciará a sua tramitação ulterior.
1949

Art. 12. À Mesa compete, (...):
(...)
4
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IV – fazer reconstituir os processos extraviados, ou indevidamente retidos, nos têrmos
do § 2º do art. 88.
Art. 88. (...)
§ 2º Quando, por extravio ou retenção indevida, não fôr possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o respectivo
processo pelos meios a seu alcance e providenciará a sua tramitação ulterior.

Art. 107. A publicação de proposição no Diário da Câmara dos Deputados
e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrigatoriamente, após o respectivo número:
I – o Autor e o número de Autores da iniciativa, que se seguirem ao primeiro, ou de assinaturas de apoiamento;
II – os turnos a que está sujeita;
III – a ementa;
IV – a conclusão dos pareceres, se favoráveis ou contrários, e com emendas ou substitutivos;
V – a existência, ou não, de votos em separado, ou vencidos, com os nomes
de seus Autores;
VI – a existência, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme
os respectivos pareceres;
VII – outras indicações que se fizerem necessárias.
1972

Art. 121. A publicação de proposição, no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrigatoriamente, após o respectivo
número:
I – a iniciativa, se de Deputado, cujo nome será mencionado, de Comissão, do Senado,
do Poder Executivo, do Poder Judiciário, ou de Comissões;
II – a discussão a que está sujeita;
III – a respectiva ementa;
IV – a conclusão dos pareceres, se favoráveis, contrários, ou com substitutivos;
V – a existência, ou não, de votos em separado, ou vencidos, com os nomes de seus
Autores;
VI – a existência, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme os respectivos pareceres;
VII – outras indicações que se fizerem necessárias.
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1955

Art. 93. A publicação de proposição, no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrigatoriamente, após o respectivo
número:
I – a iniciativa, se de Deputado cujo nome será mencionado, de Comissão, do Senado,
do Poder Executivo, do Poder Judiciário, ou de Comissões;
II – a discussão a que está sujeita;
III – a respectiva ementa;
IV – a conclusão dos pareceres se favoráveis, contrários ou com substitutivos;
V – a existência, ou não, de votos em separado, ou vencidos, com os nomes de seus
Autores;
VI – a existência, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme os respectivos pareceres;
VII – outras indicações que se fizerem necessárias.
1949

Art. 89. A publicação de proposição, no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrigatoriamente, após o respectivo
número:
I – a iniciativa – se de Deputado, cujo nome será mencionado, de Comissão, do Senado
ou do Poder Executivo;
II – a discussão a que está sujeita;
III – a respectiva ementa;
IV – a conclusão dos pareceres – se favoráveis, contrários ou com substitutivos;
V – a existência ou não de votos em separado com os nomes de seus Autores;
VI – a existência ou não de emendas, relacionadas por grupos, conforme os respectivos
pareceres;
VII – outras indicações que se fizerem necessárias.

§ 1º Deverão constar da publicação a proposição inicial, com a respectiva justificação; os pareceres, com os respectivos votos em separado; as
declarações de voto e a indicação dos Deputados que votaram a favor e
contra; as emendas na íntegra, com as suas justificações e respectivos pareceres; as informações oficiais porventura prestadas acerca da matéria e
outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado indispensáveis
à sua apreciação.
1972

Art. 121. (...)
Parágrafo único. A publicação constará da proposição inicial, com a respectiva justificação;
dos pareceres com os respectivos votos em separado; declarações de votos e indicação dos
Deputados que votaram a favor e contra; das emendas na íntegra com as suas justificações e
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respectivos pareceres; das informações oficiais porventura prestadas acerca da matéria; de
outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado indispensáveis ao esclarecimento do Plenário.
1955

Art. 93. (...)
Parágrafo único. A publicação constará da proposição inicial, com a respectiva justificação;
dos pareceres com respectivos votos em separado e declarações de votos e indicação dos
Deputados que votaram a favor e contra; das emendas na íntegra com as suas justificações e
respectivos pareceres; das informações oficiais porventura prestadas acêrca da matéria; de
outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado indispensáveis ao esclarecimento do Plenário.
1949

Art. 89. (...)
Parágrafo único. A publicação constará da proposição inicial, com a respectiva justificação; dos pareceres, com os respectivos votos em separado e declarações de votos; das
emendas, na íntegra, com as suas justificações e respectivos pareceres; das informações
oficiais porventura prestadas acêrca da matéria; de outros documentos que qualquer
Comissão tenha julgado indispensáveis ao esclarecimento do Plenário.

§ 2º Os projetos de lei aprovados conclusivamente pelas Comissões, na forma do art. 24, II, serão publicados com os documentos mencionados no
parágrafo anterior, ressaltando-se a fluência do prazo para eventual apresentação do recurso a que se refere o art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal.

CAPÍTULO II
DOS PROJETOS
Art. 108. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa por via
de projeto de lei ordinária ou complementar, de decreto legislativo ou de
resolução, além da proposta de emenda à Constituição.
1972

Art. 122. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa por via de projeto de
lei, de decreto legislativo ou de resolução.
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1955

Art. 94. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa por via de projetos de
lei, ou de decreto legislativo, ou resolução.
1949

Art. 90. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa por via de projetos de
lei, ou de resolução.
1947

Art. 84. A Câmara dos Deputados exerce a função legislativa por via de projetos de lei,
ou de resolução.

Art. 109. Destinam-se os projetos:
I – de lei a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, com
a sanção do Presidente da República;
II – de decreto legislativo a regular as matérias de exclusiva competência
do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República;
III – de resolução a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da
competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político,
processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câmara
pronunciar-se em casos concretos como:
a) perda de mandato de Deputado;
b) criação de Comissão Parlamentar de Inquérito;
c) conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito;
d) conclusões de Comissão Permanente sobre proposta de fiscalização e
controle;
e) conclusões sobre as petições, representações ou reclamações da sociedade civil;
f) matéria de natureza regimental;
g) assuntos de sua economia interna e dos serviços administrativos.
1972

Art. 123. (...)
§ 1º Os projetos são de duas espécies:
a) de lei;
b) de resolução.
§ 2º Os projetos de lei são de duas categorias:
a) os destinados a regular as matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção do Presidente da República;
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b) os destinados a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo,
sem a sanção do Presidente da República (Constituição, art. 44), e que constituirão os
decretos legislativos.
Art. 124. Destinam-se os projetos de resolução a regular as matérias de caráter político,
administrativo ou processual legislativo, sobre que deva a Câmara pronunciar-se em
casos concretos, tais como:
I – perda de mandato de Deputado;
II – concessão de licença a Deputado para desempenhar missão diplomática ou cultural, de caráter transitório;
III – criação de Comissão Especial, de Inquérito ou Mista;
IV – conclusões de Comissão de Inquérito;
V – qualquer matéria de natureza regimental;
VI – todo e qualquer assunto de sua economia interna, que não se compreenda nos
limites do simples ato administrativo, a cujo respeito se proverá no Regulamento dos
seus serviços.
1955

Art. 95. (...)
§ 1º Os projetos de lei são de duas categorias:
I – os destinados a regular as matérias de privativa competência do Poder Legislativo
com a sanção do Presidente da República;
II – os destinados a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo,
sem a sanção do Presidente da República (Constituição, art. 66), que constituirão os
decretos legislativos.
Art. 96. Destinam-se os projetos de resolução a regular as matérias de caráter político, ou
administrativo, sôbre que deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos, tais como:
I – perda de mandato de Deputado;
II – concessão de licença para processo criminal, ou prisão de Deputado;
III – concessão de licença a Deputado para desempenhar missão diplomática de caráter
transitório;
IV – conclusões de Comissão de Inquérito;
V – criação da Comissão Especial, de Inquérito ou Mista;
VI – qualquer matéria de natureza regimental;
VII – todo e qualquer assunto de sua economia interna, que não se compreenda nos
limites do simples ato administrativo, a cujo respeito se proverá no Regulamento dos
seus serviços.
1949

Art. 90. (...)
§ 1º Os projetos de lei são de duas categorias:
I – os destinados a regular as matérias de privativa competência da União e do Poder
Legislativo, com a sanção do Presidente da República (Constituição, art. 65);
II – os destinados a regular matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo,
sem a sanção do Presidente da República (Constituição, art. 66).
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Art. 92. Destinam-se os projetos de resolução a regular as matérias de caráter político
ou administrativo sôbre que deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos, tais
como:
I – perda de mandato de Deputado;
II – concessão de licença para o processo criminal ou prisão de Deputado;
III – concessão de licença a Deputado;
IV – criação de Comissão Especial, de Inquérito ou Mista;
V – todo e qualquer assunto de sua economia interna.
1947

Art. 84. (...)
§ 1º Os projetos de lei são de duas categorias:
I – os destinados a regular as matérias de privativa competência da União e do Poder
Legislativo, com a sanção do Presidente da República, constante do artigo 65 da
Constituição;
II – os que regularão as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a
sanção do Presidente da República, nos têrmos do art. 66 da Constituição.
(...)
§ 4º Destinam-se os projetos de resolução a regular as matérias de caráter político,
ou administrativo, sôbre que deva a Câmara dos Deputados pronunciar-se em casos
concretos, tais como:
I – perda de mandato de Deputado;
II – concessão de licença para o processo criminal ou prisão de Deputado;
III – concessão de licença para tratamento de saúde ou de interêsse particular;
IV – criação de Comissão de Inquérito sôbre fatos determinados;
V – todo e qualquer assunto de sua economia interna.
1934

Art. 144. Projecto é toda proposição destinada á discussão e votação da Camara, para
o fim de obrigar geralmente.
§ 1º Projecto de lei é a proposição que, approvada pelo Poder Legislativo, deve ser
submettida á sancção do Presidente da Republica.
§ 2º Projecto de decreto legislativo é a proposição que, approvada pelo Poder Legislativo,
independe de sancção do Presidente da Republica.
§ 3º Projecto de resolução é a proposição sobre assumpto da economia interna da
Camara.
1928

Art. 207. Projecto é toda a proposição que tem por objecto ser transformada em
resolução legislativa.
§ 1º Resolução legislativa é todo o acto do Poder Legislativo destinado á sancção, ou
promulgação, da qual, porém, independem as resoluções relativas ao adiamento, ou
á prorogação, das sessões legislativas, á fixação do subsidio e da ajuda de custo dos
Senadores e Deputados e á fixação do subsidio do Presidente da Republica.
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§ 2º Projecto de lei é a proposição que, contendo normas geraes e disposições de
natureza organica, ou tendo por fim crear direito novo, destina-se a ser transformada
em resolução legislativa que, sancionada ou promulgada, constitue lei. (Decreto
nº 3.191, de 7 de janeiro de 1899.)
§ 3º Projecto de resolucão é a proposição que, consagrando medida de caracter administrativo, ou politico, de interesse individual, ou transitorio, destina-se a ser transformada em resolução legislativa, que sanccionada, ou prornulgada, constitue decreto
legislativo. (Decreto nº 3.191, de 7 de janeiro de 1899.)
§ 4º Projecto de resolução da Camara dos Deputados é a proposição destinada á deliberação apenas dessa Casa Legislativa, sobre acto de sua exclusiva competencia, que,
approvada, constituirá resolução da Camara dos Deputados.

§ 1º A iniciativa de projetos de lei na Câmara será, nos termos do art. 61 da
Constituição Federal e deste Regimento:
I – de Deputados, individual ou coletivamente;
II – de Comissão ou da Mesa;
III – do Senado Federal;
IV – do Presidente da República;
V – do Supremo Tribunal Federal;
VI – dos Tribunais Superiores;
VII – do Procurador-Geral da República;
VIII – dos cidadãos.
1972

Art. 123. A iniciativa de projetos, na Câmara, será nos termos da Constituição e deste
Regimento:
I – de Deputado;
II – de Comissão, ou da Mesa;
III – do Senado;
IV – do Presidente da República;
V – dos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional.
1962

Art. 58. A iniciativa de projetos na Câmara, será nos têrmos da Constituição, do ato
adicional e dêste Regimento:
I – de Deputado;
II – de Comissão, ou da Mesa;
III – do Senado;
IV – do Presidente do Conselho de Ministros;
V – do Poder Judiciário.
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Art. 60. Os projetos de legislação delegada e das leis complementares previstas no ato adicional serão objeto de elaboração pela Comissão Especial regulada pelo art. 15 dêste Regimento (...)
1955

Art. 95. A iniciativa de projetos de lei, na Câmara, será nos têrmos da Constituição e
dêste Regimento:
I – de Deputados;
II – de Comissão ou da Mesa;
III – do Presidente da República;
IV – do Poder Judiciário.
1949

Art. 91. A iniciativa de projetos de lei, na Câmara, será:
I – do Presidente da República;
II – de Deputado;
III – de Comissão.
1934

Art. 148. Salvo as excepções dos §§ 2º e 3º do art. 41 da Constituição da Republica,
todos os projectos de lei poderão ter origem na Camara sob a iniciativa de qualquer de
seus membros ou Commissões.
1928

Art. 212. Salvo as excepções do artigo 29 da Constituição da Republica, todos os projectos de lei poderão ter origem, indistinctamente, na Camara, ou no Senado, sob iniciativa de qualquer dos seus membros.
Art. 202. (...)
§ 2º Os projectos de lei, ou de resolução, que poderão ser offerecidos pelo Poder Executivo, e as emendas, serão de iniciativa da Camara, ou do Senado, as indicações, os
requerimentos e os pareceres serão de iniciativa da Camara.

§ 2º Os projetos de decreto legislativo e de resolução podem ser apresentados por qualquer Deputado ou Comissão, quando não sejam de iniciativa
privativa da Mesa ou de outro colegiado específico.
Art. 110. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá
constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante
proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou, nos casos dos
incisos III a VIII do § 1º do artigo anterior, por iniciativa do Autor, aprovada pela maioria absoluta dos Deputados.
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1928

Art. 215. Os projectos rejeitados não poderão ser renovados na mesma sessão legislativa.
Art. 216. (...)
§ 8º Os projectos não sancionados não poderão ser renovados na mesma sessão
legislativa.
1904

Art. 153. Os projectos rejeitados, ou não sanccionados, não poderão ser renovados na
mesma sessão legislativa. (Constituição, art. 40.)
Só se consideram não sanccionados, para os effeitos deste artigo, os projectos que, depois de devolvidos pelo Presidente da Republica, não obtiverem a approvação da Camara e do Senado por dous terços dos votos dos seus respectivos membros, nos termos
dos artigos anteriores. [Arts. 151 e 152.]
1891

Art. 143. Os projectos rejeitados ou não sanccionados não poderão ser renovados na
mesma sessão legislativa (art. 40 da Constituição).
1870

Art. 166. Quando um projecto fôr rejeitado, não se poderá tratar mais delle nas sessões
do mesmo anno.
1831

Art. 154. Quando um projecto for rejeitado, não se poderá tratar mais delle nas sessões
do mesmo anno.
1826

148. Se hum projecto fôr regeitado não tornará a tratar se delle nas sessoens daquelle
anno.

Art. 111. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, redigidos de forma concisa e clara, precedidos, sempre, da respectiva ementa.
1972

Art. 125. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, concisos e claros, e
precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu objeto.
(...)
§ 3º A Secretaria da Câmara providenciará para que seja sobreposta ementa aos projetos que não a contiverem.
1962

Art. 58. (...)
Parágrafo único. A Secretaria providenciará para que seja sobreposta ementa aos projetos que não a contiverem.
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1955

Art. 97. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, concisos e claros,
precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu objeto.
(...)
§ 4º Se os projetos enviados pelo Senado, pelo Poder Judiciário, ou pelo Presidente
da República, não contiverem ementa, a Presidência providenciará para que lhes seja
sobreposta.
1949

Art. 93. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, concisos e claros,
precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu objeto.
(...)
§ 4º Se os projetos enviados pelo Senado, ou pelo Presidente da República, não contiverem ementa, o 1º Secretário providenciará para que lhes seja sobreposta.
(...)
§ 6º A Mesa não poderá aceitar projeto de lei, ou de resolução, ou substitutivo global,
que não seja encimado por ementa sucinta e precisa.
1947

Art. 85. Os projetos deverão ser assinados pelos seus Autores e divididos em artigos
numerados, concisos e claros, precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu objeto.
(...)
§ 5º Se os projetos enviados pelo Senado, ou pelo Presidente da República, não contiverem ementa, o 1º Secretário providenciará para que lhes seja sobreposta.
1934

Art. 145. Os projectos deverão ser assignados pelos seus Autores e escriptos em artigos
numerados, concisos e claros, sendo precedidos sempre da ementa enunciativa de seu
objecto.
(...)
§ 6º Se os projectos enviados pelo Senado ou pelo Presidente da República não contiverem ementa, o 1º Secretário providenciará para que lhes seja apposta.
1928

Art. 208. Os projectos deverão ser assignados pelos seus Autores e escriptos em artigos
numerados, concisos e claros.
1904

Art. 131. Os projectos devem ser escriptos em artigos concisos, numerados e concebidos nos mesmos termos em que se devem redigir as leis, e assignados por seus Autores;
(...)
1891

Art. 102. Os projectos devem ser escriptos em artigos concisos, numerados e concebidos nos mesmos termos em que se devem redigir as leis, e assignados por seus Autores;
(...)
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1870

Art. 119. Os projectos devem ser escriptos em artigos concisos e numerados, concebidos nos mesmos termos, em que se devem conceber as leis, e assignados por seus
Autores: (...)
1831

Art. 112. Os projectos devem ser escriptos em artigos concisos e enumerados, concebidos nos mesmos termos em que se devem conceber as leis; (...)
1826

116. Todos os projectos devem ser escritos em artigos concisos e enumerados; concebidos nos mesmos termos, em que se devem conceber as leis e os decretos.

§ 1º O projeto será apresentado em três vias:
I – uma, subscrita pelo Autor e demais signatários, se houver, destinada
ao arquivo da Câmara;
II – uma, autenticada, em cada página, pelo Autor ou Autores, com as
assinaturas, por cópia, de todos os que o subscreveram, remetida à Comissão ou Comissões a que tenha sido distribuído;
III – uma, nas mesmas condições da anterior, destinada a publicação no
Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos.
1972

Art. 125. (...)
§ 1º Os projetos serão apresentados em três vias:
a) uma, subscrita pelo Autor e demais signatários, se houver, destinada ao arquivo da
Câmara;
b) uma, autenticada no alto de cada página pelo Autor, com as assinaturas, por cópia, de
todos os que o subscreveram, será remetida à Comissão, ou Comissões, que tenha sido
distribuído o projeto;
c) uma, nas mesmas condições da anterior, destinada a publicação no Diário do Congresso Nacional e em avulsos.
1955

Art. 97. (...)
§ 1º Os projetos serão apresentados em três vias:
I – uma, subscrita pelo Autor e demais signatários, se houver, destinada ao arquivo da
Câmara;
II – uma, autenticada no alto de cada página pelo Autor, com as assinaturas, por cópia,
de todos os que o subscreveram, e que será remetido à Comissão, eu Comissões, a que
tenha sido distribuído o projeto;
III – uma, nas mesmas condições da anterior, destinada à publicação no Diário do
Congresso Nacional e em avulsos.
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1949

Art. 93. (...)
§ 1º Os projetos serão apresentados em três vias:
I – uma, subscrita pelo Autor e demais signatários, se houver, destinada ao arquivo da
Câmara;
II – uma, autenticada no alto de cada página pelo Autor, com as assinaturas, por cópia,
de todos os que o subscreveram, que será remetida à Comissão ou Comissões a que
tenha sido distribuído o projeto;
III – uma, nas mesmas condições da anterior, destinada à publicação no Diário do
Congresso Nacional e em avulsos.

§ 2º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade
legislativa, de conformidade com o § 3º do art. 100, aplicando-se, caso
contrário, o disposto no art. 137, § 1º, ou no art. 57, III.
1972

Art. 125. (...)
§ 2º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de
acordo com a respectiva ementa.
1955

Art. 97. (...)
§ 2º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de
acordo com a respectiva ementa.
1949

Art. 93. (...)
§ 2º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de
acôrdo com a respectiva ementa.
1947

Art. 85. (...)
§ 1º Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de
acôrdo com a respectiva ementa.
1934

Art. 145. (...)
§ 1º Cada projecto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa de
accordo com a respectiva ementa.
1928

Art. 208. (...)
§ 1º Cada projecto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa.
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1904

Art. 132. Cada projecto deve conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa,
sem preambulo nem razões; (...)
1891

Art. 102. Cada projecto deve conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa,
sem preambulo nem razões; (...)
1870

Art. 120. Cada projecto deve conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa,
sem preambulos nem razões; (...)
1831

Art. 113. Cada projecto deve conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa,
sem preâmbulos, nem razões; (...)
1826

117. Cada projecto deve conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa, sem
preâmbulos, nem razoens.

§ 3º Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais matérias
diversas.
1972

Art. 125. (...)
§ 4º Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais matérias fundamentalmente diversas, de modo que se possa adotar uma e rejeitar outra.
1955

Art. 97. (...)
§ 3º Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais matérias fundamentalmente diversas, de modo que se possa adotar uma e rejeitar outra.
1949

Art. 93. (...)
§ 3º Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais matérias fundamentalmente diversas, de modo que se possa adotar uma e rejeitar outra.
1947

Art. 85. (...)
§ 3º Nenhum artigo de projeto poderá conter duas, ou mais, proposições, independentes entre si, de modo que, se possa adotar uma e rejeitar outra.
1934

Art. 145. (...)
§ 3º Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais proposições, independentes entre si, de modo que, se possa adoptar uma e rejeitar outra.
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1928

Art. 208. Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais proposições, independentes entre si, de modo que, se possa adoptar uma e rejeitar outra.
1904

Art. 133. Nenhum artigo do projecto poderá conter duas ou mais proposições independentes entre si, de modo que, sujeitas á discussão e votação se possa adoptar uma e rejeitar
outra.
1891

Art. 103. Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais proposições independentes entre si, de modo que, sujeitas á discussão, se possa adoptar uma e rejeitar outra.
1870

Art. 121. Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais proposições independentes entre si, de modo que, sujeitas á discussão, se possa adoptar uma e rejeitar outra.
1831

Art. 115. Nenhum artigo de projecto poderá conter duas ou mais proposições independentes entre si, de modo, que sujeitas a discussão, se possa adoptar huma e rejeitar
outra.
1826

119. Nenhum artigo do projecto poderá conter duas ou mais proposiçoens independentes entre si, de modo que sugeitas a discussão, se possa adoptar huma, e rejeitar outra.

Art. 112. Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos
fixados no artigo anterior e seus parágrafos, bem como os que, explícita ou
implicitamente, contenham referências a lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão, ou qualquer ato administrativo e não se
façam acompanhar de sua transcrição, ou, por qualquer modo, se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, só serão enviados às Comissões,
cientes os Autores do retardamento, depois de completada sua instrução.
1972

Art. 125. (...)
§ 6º Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados neste
artigo e seus parágrafos, bem como os que, contendo, explícita ou implicitamente, referências a lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão ou qualquer
ato administrativo, não se façam acompanhar de sua transcrição, ou, por qualquer
modo, se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, só serão enviados às Comissões, cientes os seus Autores do retardamento, depois de completados.
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1955

Art. 97. (...)
§ 5º Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados neste
artigo e seus parágrafos, bem, como os que, contendo, explícita ou implicitamente,
referências a lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão, ou qualquer ato administrativo, não se façam acompanhar de sua transcrição ou, por qualquer
modo, se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, só serão enviados às Comissões, cientes os seus Autores do retardamento, depois de completados.
1949

Art. 85. (...)
§ 3º A Mesa deixará de aceitar qualquer proposição:
(...)
V – que, referindo-se a lei ou artigo de lei, decreto, regulamento ou qualquer outro
dispositivo legal, não se faça acompanhar de sua transcrição, ou seja redigida de modo
que não se saiba, à simples leitura, qual a providência objetivada;
VI – que, referindo-se a contrato, ou concessão, não o transcreva por extenso;
(...)
§ 5º A Mesa providenciará no sentido de que as proposições originárias do Senado
sejam adaptadas às disposições do item V do § 3º.
1947

Art. 83. (...)
§ 5º Sempre que uma proposição se referir, no texto submetido à deliberação, a lei, ou
artigo de lei, regulamento ou qualquer outro dispositivo legal, deverá ser redigida de
modo que se saiba, à simples leitura, ou pela proposição que a acompanhar, a providência que se pretende revogar, revigorar, ou alterar, ou estender a outrem; não serão
aceitas pela Mesa as proposições que contiverem a simples citação de número de lei, ou
de artigos de lei.
§ 6º Nenhuma proposição, sôbre aprovação de contratos, ou concessões, poderá ser
aceita pela Mesa da Câmara, sem que transcreva, por extenso, o contrato, ou concessão.
1934

Art. 141. (...)
§ 2º Nenhuma proposição poderá conter citação de lei, ou de artigo, sem que os transcreva por extenso.
§ 3º Todas as transcripções serão feitas antes, ou depois, da proposição e nunca em seu
texto.
§ 4º A Mesa providenciará no sentido de adaptar a Secretaria da Camara as proposições
vindas do Senado ás disposições dos dois paragraphos antecedentes.
Art. 143. Nenhuma proposição approvando contractos ou concessões, poderá ser aceita pela Mesa da Camara sem que transcreva por extenso todo o contracto ou concessão.
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1928

Art. 184. Nenhuma emenda approvando contractos ou concessões poderá ser acceita
pela Mesa da Camara sem que se transcreva por extenso o contracto ou concessão.
Art. 203. (...)
§ 2º Nenhuma proposição poderá conter citação de lei, ou de artigo de lei, sem que a
transcreva por extenso.
§ 3º Todas as transcripções serão feitas antes, ou depois, da proposição e nunca em seu
texto.
§ 4º A Mesa providenciará no sentido da Secretaria adaptar ás proposições vindas do
Senado as disposições dos dois paragraphos antecedentes.
Art. 206. Nenhuma proposição approvando contractos ou concessões poderá ser aceita
pela Mesa da Camara sem que transcreva por extenso todo o contracto ou concessão.
Art. 242. Nenhuma emenda approvando contractos ou concessões poderá ser acceita
pela Mesa da Camara sem que se transcreva por extenso todo o contracto ou concessão.

CAPÍTULO III
DAS INDICAÇÕES
Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I – sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;
II – sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.
§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
§ 2º Na hipótese do inciso II, serão observadas as seguintes normas:
I – as indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comissões competentes;
II – o parecer referente à indicação será proferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Presidência da Comissão;
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III – se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;
IV – se nenhuma Comissão opinar em tal sentido [pelo oferecimento de
projeto], o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o Autor para que este,
se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa;
V – não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autoridades.5
1972

Art. 126. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a manifestação de uma
ou mais Comissões, acerca de determinado assunto, visando à elaboração de projeto
sobre matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1º As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula, serão mandadas a publicação, no Diário do Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões competentes sem
dependerem de julgamento preliminar do Plenário.
§ 2º Os pareceres referentes a indicações deverão ser proferidos no prazo de vinte dias,
prorrogável a critério da Presidência.
§ 3º Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sobre indicação, concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites regimentais.
§ 4º Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido [pelo oferecimento de projeto], o
Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da
indicação, a cujo Autor dará conhecimento para que este, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração do Plenário.
5

Artigo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “Art. 113. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto, visando à elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. § 1º As indicações
recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário do Congresso Nacional
e encaminhadas às Comissões competentes. § 2º Os pareceres referentes a indicações deverão ser
proferidos no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Presidência da Comissão. § 3º Se a
Comissão, que tiver de opinar sobre indicação, concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres. § 4º Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido,
o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa.
§ 5º Não serão aceitas, como indicação, proposições que objetivem: I – consulta a Comissão sobre
interpretação e aplicação de lei; II – consulta a Comissão sobre ato de qualquer Poder, de seus órgãos
e autoridades; III – sugestão, ou conselho, a qualquer Poder, a seus órgãos ou autoridades, no sentido
de motivar determinado ato, ou de efetuá-lo de determinada maneira.”
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§ 5º Não serão aceitas, como indicação, as que objetivem:
a) consulta a qualquer Comissão sobre interpretação e aplicação da lei;
b) consulta a qualquer Comissão sobre ato de qualquer Poder, ou de seus órgãos;
c) sugestão, ou conselho, a qualquer Poder, ou órgãos seus, no sentido de motivar determinado ato, ou de efetuá-lo de determinada maneira.
1955

Art. 98. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a manifestação de uma ou
mais Comissões, acêrca de determinado assunto, visando à elaboração de projeto sôbre
matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1º As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula, serão mandadas à publicação, no Diário do Congresso Nacional, e encaminhadas às Comissões competentes, sem
dependerem de julgamento preliminar do Plenário.
§ 2º Os pareceres referentes a indicações deverão ser interpostos no prazo de vinte dias,
prorrogável a critério da Presidência.
§ 3º Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sôbre indicação, concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá êste os trâmites regimentais.
§ 4º Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido [pelo oferecimento de projeto], o
Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da
indicação a cujo Autor dará conhecimento, para que êste, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração do Plenário.
§ 5º Não serão permitidas, nem encaminhadas, como indicação:
a) consulta a qualquer Comissão sôbre interpretação e aplicação da lei:
b) consulta a qualquer Comissão sôbre ato de qualquer Poder, ou de seus órgãos;
c) sugestão, ou conselho, a qualquer Poder, ou órgãos seus, no sentido de realizar determinado ato, ou de realizá-lo de determinada maneira.
1949

Art. 94. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a manifestação de uma ou
mais Comissões, acêrca de determinado assunto, visando à elaboração de projeto sôbre
matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1º As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula, serão despachadas às Comissões e mandadas à publicação, no Diário do Congresso Nacional, sem dependerem
de julgamento preliminar do Plenário.
§ 2º Os pareceres referentes a indicações deverão ser interpostos no prazo de vinte dias.
§ 3º Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sôbre indicação, concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá êste os trâmites regimentais.
§ 4º Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido [pelo oferecimento de projeto], o
Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da
indicação, a cujo Autor dará conhecimento do fato, para que êste, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração do Plenário.
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1947

Art. 98. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a manifestação da Câmara, ou de suas Comissões, acêrca de determinado assunto, tendente à elaboração de
proposição sôbre matéria de competência da Câmara.
§ 1º As indicações serão redigidas por escrito, em têrmos explícitos e em forma sintética, assinadas pelo Autor.
§ 2º As indicações recebidas pela Mesa, e lidas em súmula, serão despachadas, obrigatoriamente, às Comissões com que tiverem correlação e mandadas publicar, integralmente, na ata dos trabalhos da Câmara.
§ 3º As indicações independem de qualquer julgamento preliminar da Câmara.
§ 4º A Commissão que receber uma indicação deverá interpôr parecer dentro do prazo
de 10 dias.
§ 5º A indicação e o respectivo parecer serão sujeitos a discussão única.
§ 6º Se à indicação fôr apresentada emenda, para que esta tenha parecer, voltará à
Comissão.
§ 7º Êste segundo parecer sofrerá discussão suplementar.
§ 8º Se a Comissão, ao opinar sôbre indicação, concluir por projeto, seguirá êste os
trâmites regimentais, que disciplinam as proposições de igual natureza.
1934

Art. 173. Indicação é a proposição com que um Deputado suggere a manifestação da
Camara, ou de suas Commissões, sobre determinado assumpto.
§ 1º As indicações serão redigidas por escripto, em termos explicitos e em fórma syntetica, devendo ser assignadas pelos seus Autores.
§ 2º As indicações recebidas pela Mesa serão lidas em summula, despachadas ás Commissões com que tiverem correlação, e mandadas publicar na integra, na acta impressa
dos trabalhos da Camara.
§ 3º As indicações independerão de qualquer julgamento preliminar da Camara.
Art. 174. Se o parecer de uma Commissão sobre uma indicação concluir por um projecto de lei, ou resolução, e fôr approvado pela Camara, o projecto seguirá os tramites
regimentaes a que se acham subordinadas as proposições dessa natureza.
1928

Art. 230. Indicação é a proposição com que um Deputado suggere a manifestação da
Camara, ou de suas Commissões, sobre determinado assumpto.
§ 1º As indicações serão redigidas por escripto, em termos explicitos e em fórma syntetica, e assignadas pelos seus Autores.
§ 2º As indicações recebidas pela Mesa serão lidas em summula, despachadas ás Commissões com que tiverem correlação e mandadas publicar, na integra, na acta impressa
dos trabalhos da Camara.
§ 3º As indicações independerão de qualquer julgamento preliminar da Camara.
Art. 231. A Commissão que receber uma indicação deverá interpôr parecer no prazo de
10 dias.
§ 1º A indicação e o seu respectivo parecer serão sujeitos a uma discussão unica.

481

Art. 113

Memória e análise de leis

§ 2º Si á indicação fôr apresentada emenda, para que esta tenha parecer voltará á
Commissão.
§ 3º Este segundo parecer terá uma discussão.
Art. 232. Si o parecer de uma Commissão sobre uma indicação concluir por um projecto de lei, ou resolução, e fôr approvado pela Camara, o projecto seguirá os tramites
regimentaes a que se acham subordinadas as proposições dessa natureza.
1904

Art. 142. As indicações só poderão ser feitas pelos membros da Camara, por escripto
e por elles assignadas; lidas na Mesa como os projectos, serão, sem dependencia de
votação, remettidas á Commissão a que por sua natureza pertencerem, praticando-se
como no caso do art. 84.
Art. 143. A Commissão, á vista da materia da indicação, interporá sobre ella o seu
parecer, que será discutido conjunctamente com a indicação pela mesma fórma estabelecida para os demais pareceres das Commissões.
1891

Art. 112. As indicações só poderão ser feitas pelos membros da Camara, por escripto
e por elles assignadas; lidas na Mesa, como os projectos, serão, sem dependencia de
votação, remettidas á Commissão a que por sua natureza pertencerem, praticando-se
como no caso do art. 67.
Art. 113. A Commissão, á vista da materia da indicação, interporá sobre ella o seu
parecer, que será discutitdo conjuntamente com a indicação pela mesma forma estabelecida para os mais pareceres de Comissões.
1870

Art. 130. As indicações só poderão ser feitas pelos membros da Camara, por escripto
e por elles assignadas; lidas na Mesa como os projectos, serão, sem dependencia de
votação, remettidas á Commissão, a que por sua natureza pertencerem, praticando-se
como no caso do art. 65.
Art. 131. A Commissão á vista da materia da indicação interporá sobre ella o seu parecer, que será discutido conjunctamente com a indicação pela mesma fórma estabelecida
para os mais pareceres de Commissão.
1831

Art. 123. As indicações só poderão feitas pelos membros da Camara por escripto, e
assignadas por elles; lidas na Mesa em dia para isso destinado, como os projectos, serão
independente de votação, remettidas á Comissão, á que por sua natureza pertencerem,
praticando-se como nos artigos 67 e 68.
Art. 124. A Commissão, á vista da matéria da indicação, interporá sobre ella o seu
parecer, a cerca do qual se praticará da mesma forma que sobre os mais pareceres de
Commissões.
1826

149. As indicaçoens só poderão feitas pelos membros da Camara, por escrito, asignadas
por elles, e para o exercicio de alguma das attribuiçoens da Camara.
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150. Feita a primeira leitura dellas no tempo, e pela forma que se declara no artigo 71,
serão registadas em livro para isso determinado, e reservadas para a segunda leitura,
quando lhes competir.
151. Para fazer se a segunda leitura, medearão tres dias, pelo menos, excepto o cazo de
urgencia, decedido por votação.
152. Feita a segunda leitura, a Camara deliberará sem discussão, se a indicação deve, ou
não ser remettida a huma Commissão, a que pertencer por seu objecto.
153. Se decidir se, que não seja remettida á Commissão, o Presidente porá logo a votos –
Se he, ou não objecto de deliberação.
154. Quando fôr remettida a Commissão, depois que esta der o seu parecer, a Camara
decidirá á vista delle, sem preceder discussão, se he ou não objecto de deliberação.
155. Decidido, que a indicação he objecto de deliberação entrará na destribuição diaria
dos trabalhos pela ordem da sua antiguidade, ou importancia.

CAPÍTULO IV
DOS REQUERIMENTOS
Seção I
Sujeitos a Despacho apenas do Presidente
Art. 114. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados pelo
Presidente, os requerimentos que solicitem:
I – a palavra, ou a desistência desta;
II – permissão para falar sentado, ou da bancada;
III – leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
IV – observância de disposição regimental;
V – retirada, pelo Autor, de requerimento;
VI – discussão de uma proposição por partes;
VII – retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário, sem parecer, ou apenas com parecer de admissibilidade;
VIII – verificação de votação;
IX – informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda mensal ou a Ordem do Dia;
X – prorrogação de prazo para o orador na tribuna;
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XI – dispensa do avulso para a imediata votação da redação final já
publicada;
XII – requisição de documentos;
XIII – preenchimento de lugar em Comissão;
XIV – inclusão em Ordem do Dia de proposição com parecer, em condições regimentais de nela figurar;
XV – reabertura de discussão de projeto encerrada em sessão legislativa
anterior;
XVI – esclarecimento sobre ato da administração ou economia interna da
Câmara;
XVII – licença a Deputado, nos termos do § 3º do art. 235.6
1972

Art. 127. Serão verbais e imediatamente despachados pelo Presidente os requerimentos
que solicitem:
I – a palavra, ou sua desistência;
II – permissão para falar sentado;
III – posse de Deputado;
IV – leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
V – observância de disposição regimental;
VI – retirada, pelo Autor, de requerimento;
VII – a discussão de uma proposição por partes;
VIII – a votação destacada de emenda;
IX – a retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário;
X – a verificação de votação, nos termos do art. 178, § 1º;
XI – informações sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a Ordem do Dia;
XII – a prorrogação de prazo para o orador na tribuna;
XIII – a dispensa de interstício para que projeto votado em primeira discussão, entre
na próxima Ordem do Dia;
XIV – a dispensa do avulso para a imediata votação da redação final já publicada no
Diário do Congresso Nacional.
1955

Art. 100. Será despachado imediatamente pelo Presidente o requerimento verbal que
solicite:
I – a palavra, ou sua desistência;
II – permissão para falar sentado;
III – a posse de Deputado;
6
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IV – a leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
V – a observância de disposição regimental;
VI – a retirada, pelo Autor, de requerimento;
VII – a discussão de uma proposição, por partes;
VIII – a votação destacada de emenda;
IX – a retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário;
X – a verificação de votação, nos têrmos do art. 140, § 1º;
XI – informações sôbre a ordem dos trabalhos ou a Ordem do Dia;
XII – a prorrogação de prazo de orador na tribuna;
XIII – a dispensa de interstício para que um projeto, votado em primeira discussão,
entre na próxima Ordem do Dia;
XIV – a dispensa do avulso para a imediata votação da redação final que se achar sôbre
a mesa.
Art. 101. Será despachado pelo Presidente, ouvida a Mesa que o fará publicar, com seu
despacho, no Diário do Congresso Nacional o requerimento escrito que solicite:
I – a audiência da Comissão, quando formulado por qualquer Deputado;
II – a designação do Relator para proposição com os prazos para pareceres esgotados
nas Comissões;
III – a reabertura de discussão de projeto encerrada em sessão legislativa anterior;
IV – informações oficiais;
V – licença a Deputado, nos têrmos do art. 186.
§ 1º Será, também, despachado pelo Presidente, e dentro de 48 horas, o requerimento
escrito que solicite:
I – a requisição de documento, livro ou publicação existente na Câmara;
II – o preenchimento de lugar em Comissão;
III – a inclusão em Ordem do Dia de proposição com parecer e em condições regimentais de nela figurar;
IV – a inserção nos Anais da Câmara de documento ou discurso de representante de
qualquer dos outros Poderes.
1949

Art. 96. Será despachado imediatamente pelo Presidente o requerimento verbal que
solicite:
I – a palavra, ou sua desistência;
II – permissão para falar sentado;
III – a posse de Deputado;
IV – a leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
V – a observância de disposição regimental;
VI – a retirada, pelo Autor, de requerimento verbal ou escrito;
VII – a retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário;
VIII – a verificação de votação;
IX – informações sôbre a ordem dos trabalhos e sôbre a pauta ou a Ordem do Dia;
X – a requisição de documento, livro ou publicação existente na Câmara sôbre proposição em discussão;
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XI – o preenchimento de lugar em Comissão;
XII – a inclusão, em Ordem do Dia, de proposição com parecer e em condições regimentais de nela figurar.
Art. 97. Será despachado pelo Presidente, que o fará publicar, com seu despacho, no
Diário do Congresso Nacional, o requerimento escrito que solicite:
I – audiência de Comissão, quando por outra apresentado;
II – informações oficiais.
§ 1º Os requerimentos de informações somente poderão referir-se a atos dos demais
Poderes, no exercício de suas atribuições constitucionais ou legais, cuja fiscalização
interesse ao Legislativo.
§ 2º O requerimento, antes de despachado pelo Presidente, no prazo máximo de 72
horas, será devidamente informado pelo serviço próprio da Casa, acerca da existência
ou não de pedido igual, anterior, ou de esclarecimentos já prestados sôbre o assunto.
1947

Art. 100. Será despachado pelo Presidente o requerimento:
I – verbal, que solicite:
a) a palavra, ou sua desistência;
b) permissão para falar sentado;
c) a posse de Deputado;
d) a leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
e) a observância de disposição regimental;
f) a retirada, pelo Autor, de requerimento, verbal, ou escrito;
g) a retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário;
h) a verificação de votação;
i) informações sôbre a ordem dos trabalhos e sôbre a pauta, ou a Ordem do Dia;
j) a requisição de documento, livro, ou publicação, existente na Câmara, sôbre proposição em discussão;
k) o preenchimento de lugar em Comissão;
l) a inclusão, em Ordem do Dia, de proposição em condições regimentais de nela
figurar.
II – escrito, que solicite:
a) audiência de Comissão, de se de autoria de outra;
b) informações oficiais.
1934

Art. 175. (...)
§ 1º Serão verbaes, independem de apoiamento, de discussão, e de votação, sendo despachados, immediatamente, pelo Presidente, os requerimentos que solicitam:
a) a palavra, ou a sua desistencia;
b) a posse de Deputado;
c) a leitura de qualquer materia;
d) a rectificação de acta;
e) a inserção de declaração em acta;
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f) a observancia de disposição regimental;
g) a remessa de documentos, livros, ou publicações;
h) a retirada de requerimento, verbal ou esoripto;
i) a retirada de proposição com parecer contrario;
j) a verificação de votação;
k) informações sobre a ordem dos trabalhos;
l) o preenchimento de logares nas Commissões;
m) a inclusão em Ordem do Dia de proposições com os respectivos pareceres.
§ 2º Serão escriptos, independem de apoiamento, de discussão e de votação, sendo despachados pelo Presidente, os requerimentos:
a) de uma Commissão, solicitando audiencia de outra, ou outras, sobrequalquer
assumpto;
b) de uma Commissão, solicitando reunião em conjuncto com outra, ou outras.
1928

Art. 233. (...)
§ 1º Serão verbaes, independem de apoiamento, de discussão e de votação, sendo despachados, immediatamente, pelo Presidente, os requerimentos que solicitam:
a) a palavra; ou a sua desistencia;
b) a posse de Deputado;
c) a leitura de qualquer materia;
d) a rectificação de acta;
e) a inserção de declaração em acta;
f) a observancia de disposição regimental;
g) a remessa de documentos, livros, ou publicações;
h) a retirada de requerimento, verbal ou escripto;
i) a retirada de proposição com parecer contrario;
j) a verificação de votação;
k) permissão para se retirar antes de finda a sessão;
l) informações sobre a ordem dos trabalhos;
m) o preenchimento de logares nas Commissões;
n) a inclusão em Ordem do Dia de proposições com os respectivos pareceres.
§ 2º Serão escriptos, independem de apoiamento, de discussão e de votação, sendo despachados pelo Presidente, os requerimentos:
a) de uma Commissão, solicitando audiencia de outra, ou outras, sobre qualquer
assumpto;
b) de uma Commissão, solicitando reunião em conjuncto com outra, ou outras.

Parágrafo único. Em caso de indeferimento e a pedido do Autor, o Plenário será consultado, sem discussão nem encaminhamento de votação, que
será feita pelo processo simbólico.
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1955

Art. 101. (...)
§ 2º Indeferido requerimento previsto neste artigo, caberá recurso para a Comissão de
Constituição e Justiça, a ser formulado dentro de 48 horas da sua publicação no Diário
do Congresso Nacional.
1947

Art. 100. (...)
§ 1º O Presidente publicará o seu despacho escrito no Diário do Congresso Nacional. Se
indeferido o seu requerimento, ou retardado, por mais de setenta e duas horas, o seu
despacho, poderá o Deputado renová-lo, diretamente, ao Plenário.

Seção II
Sujeitos a Despacho do Presidente, Ouvida a Mesa
Art. 115. Serão escritos e despachados no prazo de cinco sessões, pelo Presidente, ouvida a Mesa, e publicados com a respectiva decisão no Diário
da Câmara dos Deputados, os requerimentos que solicitem:
I – informação a Ministro de Estado;
II – inserção, nos Anais da Câmara, de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder, quando não lidos integralmente
pelo orador que a eles fez remissão.
1972

Art. 128. Serão escritos, despachados pelo Presidente, ouvida a Mesa, e publicados com
a respectiva decisão no Diário do Congresso Nacional, os requerimentos que solicitem:
I – a audiência de Comissão, quando formulado por qualquer Deputado;
II – designação do Relator para proposição com os prazos para pareceres esgotados nas
Comissões;
III – a reabertura de discussão de projeto encerrada em sessão legislativa anterior;
IV – informações oficiais;
V – licença a Deputado, nos termos do art. 247;
VI – a requisição de documento, seja ele manuscrito, impresso ou encadernado;
VII – o preenchimento de lugar em Comissão;
VIII – a inclusão em Ordem do Dia de proposição com parecer em condições regimentais de nela figurar;
IX – a inserção nos Anais da Câmara de documentos ou discurso de representante de
qualquer dos outros Poderes.
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Art. 130. Os requerimentos a que se referem os incisos VI a IX do art. 128 serão despachados dentro em quarenta e oito horas.
Parágrafo único. Dentro em quarenta e oito horas, a contar da publicação no Diário do
Congresso Nacional, caberá recurso à Comissão de Constituição e Justiça, sobre cujo
parecer se procederá na forma prevista no § 6º do artigo 110.

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, caberá recurso ao Plenário dentro em cinco sessões, a contar da publicação do despacho indeferitório no
Diário da Câmara dos Deputados. O recurso será decidido pelo processo
simbólico, sem discussão, sendo permitido o encaminhamento de votação
pelo Autor do requerimento e pelos Líderes, por cinco minutos cada um.
1972

Art. 131. (...)
§ 7º Se for indeferido requerimento de informações, ou retardado o respectivo despacho,
será lícito ao Deputado apresentá-lo diretamente ao Plenário, por intermédio da Mesa,
com pelo menos vinte e cinco assinaturas, só podendo falar a esse respeito, o Autor, os Líderes da Maioria e Minoria, e dois oradores, um a favor e outro contra, por cinco minutos.
1955

Art. 101. (...)
§ 6º Se fôr indeferido requerimento de informações, ou retardado o respectivo despacho, será lícito ao Deputado apresentá-lo diretamente ao Plenário, por intermédio da
Mesa, com pelo menos vinte e cinco assinaturas, só podendo falar, a respeito, além do
Autor, dois oradores para encaminhamento de votação.
1949

Art. 97. (...)
§ 4º Se fôr indeferido requerimento de informações, ou retardado o respectivo despacho, será lícito ao Deputado apresentá-lo diretamente ao Plenário, por intermédio da
Mesa, com pelo menos, vinte e cinco assinaturas.

Art. 116. Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de
trinta dias, bem como a prestação de informações falsas, serão encaminhados pelo Primeiro-Secretário da Câmara, observadas as seguintes regras:
I – apresentado requerimento de informação, se esta chegar espontaneamente à Câmara ou já tiver sido prestada em resposta a pedido anterior,
dela será entregue cópia ao Deputado interessado, caso não tenha sido
publicada no Diário da Câmara dos Deputados, considerando-se, em consequência, prejudicada a proposição;
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II – os requerimentos de informação somente poderão referir-se a ato ou
fato, na área de competência do ministério, incluídos os órgãos ou entidades da administração pública indireta sob sua supervisão:
a) relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou qualquer assunto submetido à apreciação do Congresso Nacional, de suas Casas ou Comissões;
b) sujeito à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas Casas ou Comissões;
c) pertinente às atribuições do Congresso Nacional;
III – não cabem, em requerimento de informação, providências a tomar,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirige;
IV – a Mesa tem a faculdade de recusar requerimento de informação formulado de modo inconveniente, ou que contrarie o disposto neste artigo,
sem prejuízo do recurso mencionado no parágrafo único do art. 115.
§ 1º Por matéria legislativa em trâmite entende-se a que seja objeto de proposta de emenda à Constituição, de projeto de lei ou de decreto legislativo
ou de medida provisória em fase de apreciação pelo Congresso Nacional,
por suas Casas ou Comissões.
§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões os definidos no art. 60.
1972

Art. 131. Os requerimentos de informações somente poderão referir-se a fato relacionado com matéria legislativa, em trâmite, ou a fato sujeito à fiscalização do Congresso
Nacional ou da Câmara dos Deputados, e serão encaminhados ao Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República pelo 1º Secretário da Câmara.
§ 1º Por matéria legislativa, em trâmite, entende-se a que seja objeto de projeto de lei,
proposta de emenda à Constituição, em tramitação, ou de decreto-lei em fase de apreciação pelo Congresso Nacional.
§ 2º Constituem fatos sujeitos à fiscalização do Congresso Nacional ou da Câmara dos
Deputados:
a) os de fiscalização financeira e orçamentária, referidos no art. 70 da Constituição;
b) os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, que tenham seu
processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados, regulado em lei;
c) atos do Presidente da República e Ministros de Estado que importem, tipicamente,
crime de responsabilidade.
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§ 3º Quando relativos a fato relacionado com a matéria definida no § 1º deste artigo, os
requerimentos de informações somente serão admitidos se contiverem expressa referência, inclusive numérica, a matéria legislativa em trâmite, anexados os respectivos avulsos.
§ 4º No caso da existência de informações idênticas, anteriormente prestadas, serão as
mesmas entregues, por cópia, ao Deputado interessado, se não tiverem sido publicadas
no Diário do Congresso Nacional, considerando-se, em consequência, prejudicado o seu
requerimento.
§ 5º Não cabem, em requerimentos de informações, providências a tomar, consulta,
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirigem.
§ 6º O Presidente tem a faculdade, como órgão da Mesa, de negar a aceitação de requerimento de informações, formulado de modo inconveniente, cabendo desta decisão
recurso ao Plenário. Este será decidido pelo processo simbólico, sem discussão, sendo
permitido o encaminhamento de votação pelo Autor do requerimento.
(...)
§ 8º Se, no prazo de quarenta e oito horas, tiverem chegado à Câmara, espontaneamente prestados, os esclarecimentos pretendidos, deixará de ser encaminhado o requerimento de informações.
§ 9º Encaminhado um requerimento de informações, se estas não forem prestadas dentro em trinta dias, o Presidente da Câmara, sempre que solicitado pelo seu Autor, fará
reiterar o pedido através de ofício, em que acentuará aquela circunstância.
1962

Art. 86. O Deputado poderá pedir informações ao Govêrno sôbre qualquer fato de
interêsse público. A resposta será dada por escrito no prazo máximo de 30 dias, e transcrito sempre que possível integralmente na ata da sessão em que fôr recebida.
Parágrafo único. Caso o Govêrno não esteja habilitado a prestar as informações solicitadas dentro do prazo previsto neste artigo, poderá requerer à Mesa uma única prorrogação que não deverá exceder de 30 dias.
Art. 87. Se no prazo de 48 horas da apresentação de um pedido de informações o Govêrno o responder por escrito, o requerimento deixará de ser enviado.
1955

Art. 101. (...)
§ 3º Os requerimentos de informações sòmente poderão referir-se a atos dos demais
Poderes, bem como das autarquias ou entidades paraestatais, cuja fiscalização interesse
ao Legislativo no exercício de suas atribuições constitucionais ou legais.
§ 4º No caso da existência de informações idênticas, anteriormente prestadas, serão as
mesmas entregues por cópia ao Deputado interessado se não tiverem sido publica das
no Diário do Congresso Nacional, considerando-se, em conseqüência, prejudicado o
seu requerimento.
§ 5º Não cabem em requerimentos de informação, providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirigem.
(...)
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§ 7º Se no prazo de 48 horas, tiverem chegado à Câmara, espontâneamente prestados, os
esclarecimentos pretendidos, deixará de ser encaminhado o requerimento de informações.
§ 8º Encaminhado um requerimento de informações, se estas não forem prestadas dentro em trinta dias, o Presidente da Câmara, sempre que solicitado pelo seu Autor, fará
reiterar o pedido, através de oficio, em que acentuará aquela circunstância.
1949

Art. 97. (...)
§ 1º Os requerimentos de informações somente poderão referir-se a atos dos demais
Poderes, no exercício de suas atribuições constitucionais ou legais, cuja fiscalização
interesse ao Legislativo.
§ 2º O requerimento, antes de despachado pelo Presidente, no prazo máximo de 72
horas, será devidamente informado pelo serviço próprio da Casa, acerca da existência
ou não de pedido igual, anterior, ou de esclarecimentos já prestados sôbre o assunto.
§ 3º No caso da existência de informações idênticas, anteriormente prestadas, serão as mesmas entregues por cópia ao Deputado interessado, se não tiverem sido publicadas no Diário
do Congresso Nacional, considerando-se, em conseqüência, prejudicado o seu requerimento.
(...)
§ 5º Se, no prazo do § 2º, tiverem chegado à Câmara, espontâneamente prestados,
os esclarecimentos pretendidos, deixará de ser encaminhado o requerimento de
informações.
§ 6º Encaminhado um requerimento de informações, se estas não forem prestadas dentro em trinta dias, o Presidente da Câmara fará reiterar o pedido, através de ofício, em
que acentuará aquela circunstância.
§ 7º Se, transcorridos mais quinze dias, ainda não tiverem chegado as informações solicitadas, será dada ciência do fato à autoridade superior, para as devidas providências.

Seção III
Sujeitos a Deliberação do Plenário
Art. 117. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os requerimentos não especificados neste Regimento e os que solicitem:
I – representação da Câmara por Comissão Externa;
II – convocação de Ministro de Estado perante o Plenário;
III – sessão extraordinária;
IV – sessão secreta;
V – não realização de sessão em determinado dia;
VI – retirada da Ordem do Dia de proposição com pareceres favoráveis,
ainda que pendente do pronunciamento de outra Comissão de mérito;
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VII – prorrogação de prazo para a apresentação de parecer por qualquer
Comissão;
VIII – audiência de Comissão, quando formulados por Deputado;
IX – destaque, nos termos do art. 161;7
X – adiamento de discussão ou de votação;
XI – encerramento de discussão;
XII – votação por determinado processo;
XIII – votação de proposição, artigo por artigo, ou de emendas, uma a uma;
XIV – dispensa de publicação para votação de redação final;
XV – urgência;
XVI – preferência;
XVII – prioridade;
XVIII – voto de pesar;
XIX – voto de regozijo ou louvor.
1972

Art. 129. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os requerimentos que
solicitem:
I – representação da Câmara por Comissão Externa;
II – retirada da Ordem do Dia de proposição com parecer favorável;
III – destaque de parte de proposição, principal, ou acessória, ou de proposição acessória integral, para ter andamento como proposição independente;
IV – votação por determinado processo;
V – votação de proposição, artigo por artigo, ou de emendas, uma a uma;
VI – prorrogação de prazo para a apresentação de parecer por qualquer Comissão;
VII – adiamento de discussão, ou de votação;
VIII – emcerramento da discussão;
IX – dispensa de impressão para votação de redação final;
X – preferência;
XI – prioridade;
XII – sessão extraordinária;
XIII – constituição de Comissão Mista;
XIV – não realização de sessão em determinado dia;
XV – convocação de Ministro de Estado;
XVI – sessão secreta;
XVII – pesar;
XVIII – regozijo ou louvor.
7

Inciso com redação dada pela Resolução nº 5 de 1996. Redação original: “XI – destaque de parte de
proposição principal, ou acessória, ou de proposição acessória integral, para ter andamento como
proposição independente;”.
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Parágrafo único. Outros requerimentos, não especificados neste Regimento, dependerão de deliberação do Plenário.
1955

Art. 103. Dependerá de deliberação do Plenário, será escrito, não sofrerá discussão e
só poderá ter encaminhamento de votação, pelos Líderes da Maioria, da Minoria e de
Bloco Parlamentar, seu Autor e por quatro Deputados de preferência de Partidos diferentes, falando cada qual por cinco minutos no máximo, o requerimento que solicite:
I – representação da Câmara por Comissão Externa;
II – prorrogação de prazo para apresentação de parecer às emendas ao projeto de lei
orçamentária;
III – retirada da Ordem do Dia de proposição com parecer favorável;
IV – destaque de parte de proposição principal, ou de proposição acessória integral ou
parcialmente aprovada, para constituir proposição independente;
V – votação por determinado processo;
VI – votação de proposição, artigo por artigo, ou emendas, uma a uma;
VII – prorrogação do prazo para a apresentação de parecer por qualquer Comissão;
VIII – adiamento da discussão, ou de votação;
IX – encerramento da discussão;
X – dispensa de impressão para votação de redação final;
XI – preferência;
XII – urgência;
XIII – prioridade;
XIV – sessão extraordinária;
XV – constituição de Comissão Mista;
XVI – não realização de sessão em determinado dia.
§ 1º Dependerá de deliberação do Plenário, a convocação de Ministro de Estado feita
nos têrmos do art. 54 da Constituição Federal por qualquer Deputado. O requerimento,
sujeito apenas à votação, será encaminhado sòmente pelo seu Autor e por tantos representantes de cada Partido, quantos sejam as parcelas de 25 Deputados, ou fração, que
integrem a sua representação.
§ 2º Para votação de requerimento de convocação de sessão secreta, observado o disposto no art. 82 e seus parágrafos, prevalecerão as condições de parágrafo anterior.
Art. 104. Dependerá de deliberação do Plenário, será escrito, encaminhado por dois
Deputados e votado por, pelo menos 50 Deputados, o requerimento:
I – subscrito por 15 Deputados no mínimo, que solicite manifestação por motivo de luto
nacional, oficialmente declarado ou de pesar pelo falecimento de congressistas de qualquer legislatura. Chefe de Estado estrangeiro e pessoas que tenham exercido os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro de Estado, Governador de Estado ou Território e Prefeito do Distrito Federal;
II – subscrito por 25 Deputados no mínimo, que solicite voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações, por ato público ou acontecimento de alta significação nacional,
excluídas as proposições que traduzam apoio ao Govêrno, ou signifiquem manifestação
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pela passagem de qualquer data de entidade de direito privado, que não seja cinqüentenário ou centenário;
III – subscrito pela Comissão de Diplomacia e Tratados, relativo a ato ou acontecimento de alta significação internacional.
1949

Art. 98. Dependerá de deliberação do Plenário, será verbal e não sofrerá discussão o
requerimento:
I – votado com a presença de, pelo menos, cinqüenta Deputados, que solicite:
a) representação da Câmara por Comissão Externa;
b) prorrogação de prazo para apresentação de parecer às emendas ao projeto de lei
orçamentária;
c) prorrogação da sessão da Câmara por prazo certo, para o prosseguimento de discussão de proposição em Ordem do Dia, ou para que o orador inicie ou termine explicação
pessoal.
II – votado com a presença da maioria absoluta de Deputados, que solicite:
a) dispensa de interstício para a inclusão de determinada proposição na Ordem do Dia;
b) dispensa de impressão de qualquer proposição;
c) reconsideração à recusa de emenda a qualquer proposição;
d) retirada da Ordem do Dia de proposição principal ou acessória, com parecer
favorável;
e) destaque de parte de proposição principal ou de proposição acessória, integral ou
parcialmente aprovada, para constituir proposição independente;
f) prorrogação da sessão para votação.
Art. 99. Dependerá de deliberação do Plenário o requerimento escrito:
I – sem discussão, apresentado na hora do expediente, votado com a presença de pelo
menos cinqüenta Deputados e encaminhado no máximo por dois oradores, que não
poderão falar por mais de dez minutos cada um:
a) subscrito por quinze Deputados, no mínimo, que solicite manifestação por motivo
de luto nacional, oficialmente declarado, ou de pesar pelo falecimento de congressista
de qualquer legislatura, Chefe de Estado estrangeiro e pessôas que tenham exercido os
cargos de Presidente ou Vice-Presidente da República, Presidente de Tribunal Federal,
Ministro de Estado, Governador de Estado ou Território e Prefeito do Distrito Federal;
b) subscrito por vinte e cinco Deputados, no mínimo, ou por cinco Presidentes de
Comissões Permanentes, e sujeito a parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
emitido dentro em 48 horas, que solicite voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações, por ato público ou acontecimento, ambos de alta significação nacional, e que
não represente moção de apoio ao Governo;
c) subscrito pela Comissão de Diplomacia e Tratados, relativo a ato ou acontecimento
de alta significação internacional;
II – sem discussão, e votado pela maioria absoluta dos Deputados, que solicite:
a) renúncia de membro da Mesa;
b) remessa a determinada Comissão de papel distribuído a outra;
c) audiência de Comissão sôbre determinada matéria;
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d) designação da Comissão Especial de cinco membros prevista no § 1º do art. 107;
e) retirada da Ordem do Dia de proposição com parecer favorável;
f) prorrogação do prazo para a apresentação de parecer, por qualquer Comissão, salvo
o disposto no art. 98 nº I, letra b;
g) discussão e votação de proposição por títulos, capítulos, grupo de artigos, artigos
ou emendas;
h) adiamento da discussão ou da votação;
i) encerramento da discussão;
f) votação por determinado processo;
k) dispensa de impressão para votação de redação final (art. 145, § 5º);
l) preferência;
m) urgência;
n) inserção, nos Anais, de documento ou publicação de alto valor cultural, oficial ou
não, mediante parecer da Mesa e, se esta o entender, de outra Comissão a que se prenda
o assunto;
III – sujeito a discussão, e votado pela maioria absoluta dos Deputados, que solicite:
a) entendimento com o Senado para constituição de Comissão Mista (art. 32);
b) sessão extraordinária;
c) sessão secreta;
d) licença de Deputado;
e) audiência de Ministro.
1947

Art. 101. Dependerão de deliberação do Plenário os requerimentos referidos nos parágrafos seguintes.
§ 1º Será verbal e não sofrerá discussão o requerimento:
I – votado com qualquer número que solicite:
a) representação da Câmara por Comissão Externa;
b) prorrogação de prazo para a apresentação de parecer às emendas ao projeto da lei
orçamentária;
II – votado com a presença de pelo menos, cinqüenta Deputados, o de prorrogação da
sessão da Câmara por prazo certo, para a prosseguimento da discussão da proposição
em Ordem do Dia, ou para que o orador inicie, ou termine, explicação pessoal;
III – votado, com a maioria absoluta de Deputados, o que solicite:
a) dispensa de interstício para a inclusão de determinada proposição na Ordem do Dia;
b) dispensa de impressão de qualquer proposição;
c) reconsideração à recusa de emenda a qualquer proposição;
d) retirada da Ordem do Dia, de proposição, principal, ou acessória, com parecer
favorável;
e) destaque de parte de proposição principal, ou de proposição acessória, integral, ou
parcialmente, aprovada, para constituir proposição independente;
f) prorrogação da sessão para votação.
(...)
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§ 4º Dependerá de deliberação Plenário o requerimento escrito, sem discussão e sujeito
à votação pela maioria absoluta dos Deputados, que solicite:
I – remessa a determinada Comissão, de papel despachado a outra;
II – renúncia de membro da Mesa;
III – discussão e votação de proposição por títulos, capítulos, grupo de artigos, ou de
emendas;
IV – adiamento da discussão, ou da votação;
V – emcerramento da discussão;
VI – votação por determinado processo;
VII – dispensa de inclusão em pauta, para qualquer proposição;
VIII – preferência;
IX – urgência.
§ 5º Será escrito, sujeito à discussão e votação pela maioria absoluta dos Deputados, o
requerimento que solicite;
I – a inclusão em Ordem do Dia, de proposição sem parecer;
II – votação por partes;
III – audiência de Comissão sôbre determinada matéria;
IV – nomeação de Comissão Especial ou Mista;
V – sessão extraordinária;
VI – qualquer outro assunto, que se não refira a incidente sobrevindo no curso de discussão, ou de votação.
§ 6º Depende de parecer da Mesa e de votação pela maioria absoluta dos Deputados o requerimento que solicite a inserção no Diário do Congresso Nacional, ou nos Anais, de documento, ou publicação, não oficial, não justificativa de proposição com ela apresentada.
1934

Art. 175. (...)
§ 3º Serão verbaes e votados com qualquer numero, independentemente de apoiamento
e de discussão, os requerimentos que solicitam:
a) inserção em acta do voto de regosijo, ou de pezar;
b) representação da Camara por Commissões Externas;
c) levantamento da sessão, em regosijo;
d) manifestação de regosijo, ou de pezar, por officio, telegramma, ou por outra qualquer fórma escripta;
e) publicação de informações officiaes no Diario do Poder Legislativo;
f) permissão para falar sentado;
g) prorogacão de prazo para a apresentação de parecer ás emendas dos projectos de lei
orçamentaria.
§ 4º O requerimento de prorogação da sesssão será escripto, independerá de apoiamento, não terá discussão e votar-se-á por maioria de votos, presente a maioria absoluta
dos Deputados, pelo processo symbolico; não admittirá encaminhamento de votação e
deverá prefixar o prazo da prorogação.
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§ 5º Serão verbaes, independem de apoiamento, não têm discussão, e só poderão ser
votados com a presença da maioria absoluta de Deputados, os requerimentos de:
a) dispensa de intersticio para a inclusão de determinada proposição em Ordem do Dia;
b) dispensa de impressão de qualquer proposição;
c) retirada de proposição, substitutivo, emenda, ou sub-emenda, com parecer favorável;
d) destaque de emenda approvada, ou de parte de proposição, para constituir projecto
separado;
e) de reconsideração do acto da Mesa, reccusando emendas aos projectos de orçamento.
§ 6º Serão escriptos, independem de apoiamento, não têm discussão e só poderão ser
votados com a presença da maioria absoluta dos Deputados, os requerimentos de:
a) remessa a determinada Commissão de papeis despachados a outra;
b) demissão de membros da Mesa;
c) discussão e votação de proposições por capitulos, grupo de artigos, ou de emendas;
d) adiamento da discussão, ou da votação;
e) encerramento de discussão;
f) votação por determinado processo;
g) preferencia;
h) urgencia.
§ 7º Serão escriptos, sujeitos a apoiamento e discussão, só poderão ser votados com a
presença da maioria absoluta dos Deputados, os requerimentos sobre:
a) informações solicitadas ao Poder Executivo, ou por seu intermedio;
b) inclusão em Ordem do Dia de proposição sem parecer;
c) votação por partes;
d) audiencia de uma Commissão sobre determinada materia;
e) nomeação de Commissões Especiaes, ou Mixtas;
f) reunião da Camara em Commissão Geral;
g) sessões extraordinarias;
h) sesssões secretas;
i) quaesquer outros assumptos, que se não refiram a incidentes sobrevindos no curso
das discussões, ou das votações.
§ 8º Serão escriptos, sujeitos a apoiamento, parecer da Comissão Executiva e discussão,
e só poderão ser votados com a presença da maioria absoluta dos Deputados, os requerimentos de inserção, no Diário do Poder Legislativo, ou Annaes, de documentos ou
publicações não officiaes.
1928

Art. 233. (...)
§ 3º Serão verbaes e votados com qualquer numero, independentemente de apoiamento
e de discussão, os requerimentos que solicitam:
a) inserção em acta do voto de regosijo, ou de pezar;
b) representação da Camara por Commissões Externas;
c) levantamento da sessão, em regosijo;
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d) manifestação de regosijo, ou de pezar, por officio, telegramma, ou por outra qualquer fórma escripta;
e) publicação de informações officiaes no Diario do Congresso;
f) permissão para falar sentado;
g) prorogacão do prazo para a apresentação de parecer ás emendas dos projectos de leis
orçamentarias.
§ 4º O requerimento de prorogação da sesssão será escripto, independerá de apoiamento, não terá discussão e votar-se-á com a presença no recinto de, pelo menos, 10
Deputados, pelo processo symbolico, não admittirá encaminhamento de votação e deverá prefixar o praso da prorogação.
§ 5º Serão verbaes, independem de apoiamento, não teem discussão, e só poderão ser
votados com a presença de, pelo menos, 107 Deputados, os requerimentos de:
a) dispensa de intersticio para a inclusão de determinada proposição em Ordem do Dia;
b) dispensa de impressão de qualquer proposição;
c) retirada de proposição com parecer favorável, substitutivo, emenda, ou sub-emenda;
d) destaque de emenda approvada, ou de parte de proposição, para constituir projecto
separado;
e) de reconsideração do acto da Mesa, reccusando emendas aos projectos de orçamento.
§ 6º Serão escriptos, independem de apoiamento, não teem discussão e só poderão ser
votados com a presença de 107 Deputados, no mínimo, os requerimentos de:
a) remessa a determinada Commissão de papeis despachados a outra;
b) demissão de membros da Mesa;
c) discussão e votação de proposições por capitulos, grupo de artigos, ou de emendas;
d) adiamento da discussão, ou da votação;
e) encerramento de discussão;
f) votação por determinado processo;
g) preferencia;
h) urgencia.
§ 7º Serão escriptos, sujeitos a apoiamento e discussão, só poderão ser votados com a
presença de 107 Deputados, no mínimo, os requerimentos sobre:
a) informações solicitadas ao Poder Executivo, ou por seu intermedio;
b) inserção, no Diário do Congresso, ou nos Annaes, de documentos, ou publicação,
não officiaes;
c) inclusão em Ordem do Dia de proposição sem parecer;
d) votação por partes;
e) audiencia de uma Commissão sobre determinada materia;
f) nomeação de Commissões Especiaes, ou Mixtas;
g) reunião da Camara em Commissão Geral;
h) sessões extraordinarias;
i) sesssões secretas;
j) quaesquer outros assumptos, que se não refiram a incidentes sobrevindos no curso
das discussões, ou das votações.
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§ 1º Os requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão, só
poderão ter sua votação encaminhada pelo Autor e pelos Líderes, por cinco minutos cada um, e serão decididos pelo processo simbólico.
1972

Art. 132. Os requerimentos previstos no art. 129 não sofrerão discussão e só poderão
ser encaminhados à votação por quatro Deputados, de preferência de Partidos diferentes, e pelos Líderes da Maioria e da Minoria, por cinco minutos cada um.
1962

Art. 212. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1955

Art. 161. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1904

Art. 86. (...)
Paragrapho unico. (...)
a) Serão verbaes e independem de apoiamento e discussão, sendo votados com qualquer numero, os que tiverem por fim pedir: publicação, no Diario do Congresso, das
informações do Governo, representações, petições e quaesquer documentos, cuja divulgação seja de interesse publico; prorogação da hora da sessão; levantamento da sessão por motivo de pezar ou regosijo publico.
b) Serão verbaes e independem de apoiamento, e discussão, sendo, porém, votados,
havendo numero legal, os que tiverem por fim pedir: dispensa de impressão e de interstício da discussão de qualquer projecto de lei ou resolução; dispensa de qualquer logar
da Mesa ou de Commissão.
c) Todos os mais requerimentos, que não forem de ordem, serão escriptos e sujeitos á
discussão e votação, na fórma do artigo seguinte.
Art. 212. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1891

Art. 67. Os requerimentos, para que possam ser admitidos, necessitam de apoiamento
de cinco Deputados, pelo menos, e não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, serão postos á votação.
Art. 160. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
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1870

Art. 68. Os requerimentos, para que possão ser admittidos, necessitão do apoiamento
de cinco Deputados, pelo menos, e, não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, serão postos á votação da Camara. O requerimento, sobre cuja materia se pedir
a palavra, se considerará por esse facto adiado para ser discutido no dia proprio. (...)
Art. 134. Salvo o caso de urgencia, os requerimentos, que ficarem adiados em conformidade do art. 68, só serão discutidos nos sabbados, não se tratando nestas sessões de
outra materia, em quanto houver requerimentos para discutir, excepto se a Camara
resolver o contrario.
Art. 185. Os requerimentos que exigirem informações á respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.

§ 2º Só se admitem requerimentos de pesar:
I – pelo falecimento de Chefe de Estado estrangeiro, congressista de qualquer legislatura, e de quem tenha exercido os cargos de Presidente ou
Vice-Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal
ou de Tribunal Superior, Ministro de Estado, Governador de Estado, de
Território ou do Distrito Federal;
II – como manifestação de luto nacional oficialmente declarado.
§ 3º O requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve
limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional.
§ 4º A manifestação de regozijo ou louvor concernente a ato ou acontecimento internacional só poderá ser objeto de requerimento se de autoria
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, previamente
aprovada pela maioria absoluta de seus membros.
1972

Art. 132. (...)
§ 1º Só se admitem requerimentos de pesar pelo falecimento de congressista de qualquer legislatura, Chefe de Estado estrangeiro e pessoas que tenham exercido os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro de Estado, Governador de Estado ou de Território e Governador do Distrito
Federal, e como manifestação de luto nacional oficialmente declarado.
§ 2º O requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve limitar-se a
atos públicos ou acontecimentos de alta significação nacional, excluídas as tomadas de
posição relativas a outro Poder da República.
§ 3º As manifestações de regozijo ou louvor concernentes a atos ou acontecimentos
internacionais serão objeto de requerimento de autoria da Comissão de Relações Exteriores, e previamente aprovadas pela maioria absoluta de seus membros.
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1947

Art. 101. (...)
§ 2º Dependerá de deliberação do Plenário o requerimento escrito, sem discussão:
I – subscrito por vinte e cinco Deputados no mínimo, ou por cinco Presidentes de Comissões Permanentes, votado com a presença de, pelo menos, cinqüenta Deputados, que
solicite voto de aplauso, regozijo, louvor, ou congratulações, por ato público, ou acontecimento, de alta significação nacional e não represente moção de apoio ao Govêrno;
II – subscrito pela Comissão de Diplomacia e Tratados, e votado com a presença de
cinqüenta Deputados, no mínimo, relativo a ato, ou acontecimento, de alta significação
internacional;
III – subscrito por quinze Deputados, no mínimo, ou que solicite manifestação por motivo de luto nacional, ou de pesar, pelo falecimento de congressista de qualquer legislatura,
Chefe e Ministro de Estado, ou Chefe de Poder Federal, Estadual, ou do Distrito Federal;
IV – subscrito por vinte e cinco Deputados, no mínimo, ou quatro Presidentes de Comissão Permanente, e votado por cinqüenta Deputados, no mínimo, o que propuser
voto de pesar pelo falecimento de individualidade nacional, ou estrangeira.
§ 3º Os requerimentos de que tratam o § 2º deste artigo e seus incisos serão votados
durante a hora improrrogável do expediente e, se o não forem, serão considerados adiados, ou prejudicados, conforme o caso. A votação será encaminhada, no máximo, por
dois Deputados, que não poderão falar por mais de dez minutos cada um.
1934

Art. 177. Os requerimentos para levantamento de sessão por motivo de pezar, desde
que não se trate de fallecimento de Deputado ou Senador da própria legislatura, ou
das Constituintes Republicanas, de Presidente, de ex-Presidente, ex-Vice-Presidente da
Republica, de Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou de Chefe em exercicio de
alguma nação amiga, só poderão ser recebidos pela Mesa quando contenham a assinatura de cincoenta Deputados, pelo menos, ou de cinco Presidentes de Commissões
Permanentes da Camara.
1928

Art. 235. Os requerimentos para levantamento da sessão por motivo de pezar; desde
que não se trate de fallecimento de Deputado ou Senador da própria legislatura, ou
da Constituinte da Republica, de Presidente ou ex-Presidente, de Vice-Presidente ou
ex-Vice-Presidente da Republica, de Presidente do Supremo Tribunal Federal ou de
Chefe em exercicio de alguma nação amiga, só poderão ser recebidos pela Mesa quando
contenham a assinatura de cincoenta Deputados pelo menos ou de cinco Presidentes de
Commissões Permanentes da Camara.
1904

Art. 87. Os requerimentos, para que possam ser admittidos, necessitam do apoiamento
de cinco Deputados, pelo menos, e não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, serão postos á votação; no caso contrario, serão discutidos na primeira hora da
sessão subsequente, si nesta não houver oradores inscriptos, e, dada essa hypothese, na
da que se seguir, de preferencia a outros quaesquer assumptos. Quando, porém, forem
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diversos os requerimentos, a Mesa, para cumprir o disposto neste artigo, regular-se-ha
pela ordem de apresentação.
Art. 117. Nos requerimentos (...) a nenhum Deputado será permitido fallar mais de
uma vez, nem mesmo a título de explicar; o Auctor do requerimento porem poderá
fallar uma segunda vez.

CAPÍTULO V
DAS EMENDAS
Art. 118. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra,
sendo a principal qualquer uma dentre as referidas nas alíneas a a e do
inciso I do art. 138.
1972

Art. 134. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra.
1955

Art. 106. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra.
1949

Art. 101. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra.
1947

Art. 104. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra.
1934

Art. 180. Emenda é a proposição apresentada como accessoria de outra.
1928

Art. 238. Emenda é a proposição apresentada como accessoria a outra.

§ 1º As emendas são supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou aditivas.
1972

Art. 134. (...)
§ 1º As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas.
1955

Art. 106. (...)
§ 1º As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas.
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1949

Art. 101. (...)
§ 1º As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas.
1947

Art. 104. (...)
§ 1º As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas, ou modificativas.
1934

Art. 181. As emendas são suppressivas, substitutivas, additivas, ou modificativas.
1928

Art. 239. (...)
§ 1º As emendas serão suppressivas, substitutivas, additivas, ou modificativas.

§ 2º Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra
proposição.
1972

Art. 134. (...)
§ 2º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qualquer parte de outra.
1955

Art. 106. (...)
§ 2º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qualquer parte do projeto.
1949

Art. 101. (...)
§ 2º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qualquer parte de outra.
1947

Art. 104. (...)
§ 2º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qualquer parte de outra.
(...)
§ 12. A separação, em duas ou mais partes, de qualquer artigo, parágrafo, número, ou
letra de proposição, para efeito de sua votação, será considerada emenda supressiva.
1934

Art. 181. (...)
§ 1º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qualquer parte de outra.
1928

Art. 239. (...)
§ 1º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qualquer parte de outra.
§ 2º A separação em duas, ou mais partes, de qualquer proposição, para o effeito de sua
votação, será considerada emenda suppressiva.
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§ 3º Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou
destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos.
§ 4º Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea a parte de outra
proposição, denominando-se substitutivo quando a alterar, substancial ou
formalmente, em seu conjunto; considera-se formal a alteração que vise
exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa.
1972

Art. 134. (...)
§ 3º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea a outra, e que
tomará o nome de substitutivo quando a alterar substancialmente em seu conjunto.
1955

Art. 106. (...)
§ 3º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea a outra e que
tomará o nome de substitutivo quando atingir o projeto no seu conjunto.
1949

Art. 101. (...)
§ 3º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea a outra e que
tomará o nome de substitutivo quando atingir o projeto no seu conjunto.
1947

Art. 104. (...)
§ 3º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como sucedânea a outra.
1934

Art. 181. (...)
§ 2º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como succedanea a outra.
1928

Art. 239. (...)
§ 3º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como succedanea a outra.

§ 5º Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar
substancialmente.
1972

Art. 134. (...)
§ 5º Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente.
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1955

Art. 106. (...)
§ 5º Emenda modificativa é a que altera proposição sem a modificar substancialmente.
1949

Art. 101. (...)
§ 5º Emenda modificativa é a que altera proposição sem a modificar substancialmente.
1947

Art. 104. (...)
§ 7º Emenda modificativa é a que não altera totalmente proposição principal.
§ 8º As emendas modificativas poderão ser ampliativas, restritivas, ou corretivas.
§ 9º A emenda ampliativa é a que estende a outra pessoa, ou objeto, a disposição a que
se refere.
§ 10. A emenda restritiva diminui a extensão da disposição que modifica.
§ 11. A emenda corretiva não modifica a substância da disposição a que se refere, mas,
apenas, a redação.
1934

Art. 181. (...)
§ 6º Emenda modificativa é a que não altera totalmente a proposição principal.
§ 7º As emendas modificativas poderão ser ampliativas, restrictivas ou correctivas.
§ 8º A emenda ampliativa é a que estende a outra pessoa, ou objecto, a disposição a que
se refere.
§ 9º A emenda restrictiva diminue a extensão da disposição que modifica.
§ 10. A emenda correctiva não modifica a substancia da disposição a que se refere, mas
apenas a redacção.
§ 11. A separação em duas, ou mais partes de qualquer artigo, paragrapho, numero
ou lettra de uma proposição, para o effeito de sua votação, será considerada emenda
modificativa.
1928

Art. 239. (...)
§ 7º Emenda modificativa é a que não altera fundamentalmente a proposição principal.
§ 8º As emendas modificativas poderão ser ampliativas, restrictivas ou correctivas.
§ 9º A emenda ampliativa é a que estende a outra pessoa, ou objecto, a disposição a que
se refere.
§ 10. A emenda restrictiva diminue a extensão da disposição que modifica.
§ 11. A emenda correctiva não modifica a substancia da disposição a que se refere, mas
apenas a sua redacção.
§ 12. A separação em duas, ou mais partes de qualquer artigo, paragrapho, numero
ou lettra de uma proposição, para effeito de sua votação, será considerada emenda
modificativa.

§ 6º Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição.
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Art. 118

1972

Art. 134. (...)
§ 4º Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra.
1955

Art. 106. (...)
§ 4º Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra.
1949

Art. 101. (...)
§ 4º Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra.
1947

Art. 104. (...)
§ 4º Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra.
1934

Art. 181. (...)
§ 3º Emenda additiva é a proposição que se accrescenta a outra.
1928

Art. 239. (...)
§ 4º Emenda additiva é a proposição que se accrescenta a outra.

§ 7º Denomina-se subemenda a emenda apresentada em Comissão a outra
emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva,
desde que não incida, a supressiva, sobre emenda com a mesma finalidade.
1972

Art. 134. (...)
§ 6º Denomina-se subemenda a emenda apresentada em Comissão a outra emenda e
que pode ser, por sua vez, substitutiva, aditiva ou modificativa.
1955

Art. 106. (...)
§ 6º Denomina-se subemenda a emenda apresentada em Comissão a outra emenda e
que pode ser, por sua vez, substitutiva, aditiva ou modificativa.
1949

Art. 101. (...)
§ 6º Denomina-se sub-emenda a emenda apresentada a outra.
1947

Art. 104. (...)
§ 15. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda.
§ 16. As Comissões, ao apresentarem parecer sôbre emenda, poderão oferecer-lhe
subemenda.
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1934

Art. 183. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se sub-emenda.
Paragrapho unico. As Commissões, ao apresentarem parecer sobre emendas, poderão
offerecer-lhes sub-emendas conforme o disposto no art. 63.
1928

Art. 241. A emenda apresentada a outra emenda denominar-se-á sub-emenda.
Paragrapho unico. As Commissões, ao apresentarem parecer sobre emendas, poderão
offerecer-lhes sub-emendas, de acordo com o art. 116.
Art. 260. Todas as Commissões, ao offerecerem parecer sobre emendas, poderão
apresentar-lhes sub-emendas.

§ 8º Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa a sanar vício
de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto.
1928

Art. 239. (...)
§ 11. A emenda correctiva não modifica a substancia da disposição a que se refere, mas
apenas a sua redacção.

Art. 119. As emendas poderão ser apresentadas em Comissão no caso de
projeto sujeito à apreciação conclusiva:8
I – a partir da designação do Relator, por qualquer Deputado, individualmente, e se for o caso com o apoiamento necessário, e pela Comissão de
Legislação Participativa, nos termos da alínea a do inciso XII do art. 32
deste Regimento;9
II – a substitutivo oferecido pelo Relator, por qualquer dos membros da
Comissão.10

8

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 22 de 2004. Redação original: “Art. 119. As
emendas serão apresentadas diretamente à Comissão, a partir do recebimento da proposição principal até o término da sua discussão pelo órgão técnico:”

9

Inciso com redação dada pela Resolução nº 22 de 2004. Redação original: “I – por qualquer Deputado,
individualmente, e, se for o caso, com o apoiamento necessário, quando se tratar da Comissão incumbida do exame de admissibilidade, ou da que primeiro deva proferir parecer de mérito sobre a matéria;”.

10

Inciso com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “II – por qualquer de seus
membros, individualmente, e, se for o caso, com o apoiamento necessário, quando se tratar de subsequente Comissão de mérito a que a matéria foi distribuída.”
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Art. 119

§ 1º As emendas serão apresentadas no prazo de cinco sessões, após a publicação de aviso na Ordem do Dia das Comissões.11
1972

Art. 53. (...)
§ 1º O Autor do projeto poderá, a qualquer tempo, durante a tramitação do mesmo
pelas Comissões, oferecer emendas ou apresentar substitutivo.
§ 2º No caso em que a emenda ou o substitutivo inclua matéria fora da competência da
Comissão, ou altere o projeto em seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, poderá o
Relator, ou qualquer Deputado, solicitar a audiência de outra, ou de outras Comissões,
ou o retorno à Comissão de Constituição e Justiça.
§ 3º O processo que volte à Comissão de Constituição e Justiça ficará, novamente, sujeito aos prazos de tramitação fixados no art. 50, inciso III e parágrafos 1º, 2º e 3º.
Art. 140. As emendas a projetos que autorizem, criem ou aumentem a despesa pública
somente poderão ser apresentadas nas Comissões até o encerramento da discussão dos
respectivos pareceres.
1904

Art. 74. É permittido a qualquer Deputado (...) propor emendas [nas Comissões], as
quaes poderão fundamentar por escripto ou verbalmente. (...)

§ 2º A emenda somente será tida como da Comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade
e for por ela aprovada.12
1972

Art. 53. A emenda oferecida em Comissão somente será tida como tal, para efeitos
posteriores, se, de matéria de sua competência específica, for pela mesma aprovada.
1955

Art. 42. A emenda oferecida em Comissão sòmente será tida como tal, para efeitos
posteriores, se aprovada pela mesma e se em matéria de sua competência específica,
cabendo, ainda, a qualquer Comissão o direito de sugerir a outra que seja competente
para apreciar o mérito de determinado ponto, o exame de qualquer aspecto da questão
que lhe pareça digno de estudo.
11

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “§ 1º Exceto quando se
tratar de emenda de redação, toda vez que, na Comissão, uma proposição receber emenda ou substitutivo que altere o projeto em seu aspecto constitucional, legal ou jurídico ou no relativo à sua adequação financeira ou orçamentária, qualquer Deputado poderá solicitar reexame de admissibilidade
pelas Comissões competentes, no prazo de cinco sessões, apenas quanto à matéria nova.”

12

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “§ 2º A emenda oferecida em Comissão somente será tida como tal, para efeitos posteriores, se versar matéria de seu campo
temático ou área de atividade e for por ela aprovada.”
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§ 3º A apresentação de substitutivo por Comissão constitui atribuição
da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto
quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.13
1972

Art. 50. (...)
§ 6º Somente será admitida apresentação de substitutivo pela Comissão competente
para opinar sobre o mérito da proposição.
1955

Art. 39. (...)
§ 6º Sòmente será admitida a apresentação de substitutivo pela Comissão competente
para opinar sôbre o mérito da proposição.
1949

Art. 39. (...)
§ 3º Somente será admitida a apresentação de substitutivo pela Comissão competente
para opinar sôbre o mérito da proposição e quando se tratar de modificação substancial
na matéria sujeita a seu exame.

§ 4º Considerar-se-ão como não escritos emendas ou substitutivos que
infringirem o disposto nos parágrafos anteriores, desde que provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas Comissões ou pelo Plenário.14
Art. 120. As emendas de Plenário serão apresentadas:
I – durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer Deputado ou Comissão;
II – durante a discussão em segundo turno:
a) por Comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) desde que subscritas por um décimo dos membros da Casa, ou Líderes
que representem este número;
13

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “§ 3º A apresentação de
substitutivo constitui atribuição de Comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição,
exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.”

14

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 10 de 1991.
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Art. 120

III – à redação final, até o início da sua votação, observado o quórum previsto nas alíneas a e b do inciso anterior.
1949

Art. 108. Todo e qualquer projeto, depois de recebido, numerado, aceito pela Mesa e
publicado, será incluído em pauta, por ordem numérica, durante quatro sessões ordinárias consecutivas, para o recebimento de emendas.
Art. 121. Quando uma proposição estiver em Ordem do Dia, para discussão, somente
será admitida a apresentação de emenda subscrita por Líder de Partido ou dez Deputados.
1947

Art. 66. (...)
§ 3º Desde que um projeto figure em pauta, a Mesa receberá as emendas que, de acordo
com a Constituição e o Regimento, couberem nessa proposição, (...).
1934

Art. 182. Os projectos em primeira discussão não admittirão emendas.
§ 1º As emendas apresentadas pelas Commissões, em seus pareceres, sobre proposições
consideradas objecto de deliberação, serão tomadas em consideração na 2ª discussão.
§ 2º As emendas apresentadas em 2ª discussão deverão ser apoiadas por cinco
Deputados.
§ 3º As emendas offerecidas em 3ª discussão deverão ser apoiadas pelo terço dos
Deputados presentes.
§ 4º As emendas das Comissões, as do Senado, as que tiverem cinco assignaturas, em 2ª
discussão, e dez, em 3ª, independem de apoiamento.
1928

Art. 240. Os projectos em primeira discussão não admittirão emendas.
§ 1º As emendas apresentadas pelas Commissões, em seus pareceres, sobre proposições
consideradas objecto de deliberação, serão tomadas em consideração na 2ª discussão.
§ 2º As emendas apresentadas em 2ª discussão deverão ser apoiadas por cinco
Deputados.
§ 3º As emendas offerecidas em 3ª discussão deverão ser apoiadas pelo terço dos
Deputados presentes.
§ 4º As emendas das Comissões, as do Senado, as que tiverem cinco assignaturas, em 2ª
discussão, e dez, em 3ª, independerão de apoiamento.
1904

Art. 161. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per se, offerecendo-se
as emendas que occorrerem, as quaes lidas na Mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão postas em discussão com o artigo a que se referirem.
Art. 164. Na 3ª discussão, debater-se-há o projecto em globo, podendo-se com tudo fazer,
quaesquer emendas, as quaes só serão submettidas a discussão depois de apoiadas pela
terça parte dos membros presentes e votadas depois de ouvida a Commissão respectiva,
excepto quando essas emendas forem offerecidas pela maioria da mesma Commissão.
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Art. 165. Tanto na 2ª como na 3ª discussão de qualquer projecto as emendas ou artigos
additivos creando ou augmentando despeza ou reduzindo a receita publica não poderão ser admittidos ao debate e á votação sem prévio parecer da Commissão de Finanças, que poderá apresentar sub-emenda.
Art. 172. As emendas que vierem do Senado, a qualquer projecto da Camara dos
Deputados, terão somente uma discussão, que corresponderá á segunda de qualquer
projecto, debatendo-se uma por uma, sem contudo, fazer-se-lhes emendas. A Camara,
a pedido de alguns de seus membros, poderá determinar que se faça em globo a discussão destas emendas.
1891

Art. 123. Na 2ª discussão debater-se-há cada artigo do projecto de per se, offerecendo-se
as emendas que occorrerem, as quaes lidas na mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão postas em discussão com o artigo a que se referirem.
Art. 127. Na 3ª discussão, debater-se-há o projecto em globo, podendo-se com tudo
fazer, quaesquer emendas, as quaes só serão submettidas a discussão depois de apoiadas pela terça parte dos membros presentes e votadas depois de ouvida a Commissão
respectiva, excepto quando essas emendas forem offerecidas pela maioria da mesma
Commissão.
Art. 129. (...) Si as emendas adoptadas em 3ª discussão contiverem materia nova, passarão por mais uma discussão na sessão seguinte, com os artigos a que se referirem. Nesta
discussão não poderão ser offerecidas outras emendas, salvo de redacção.
Art. 134. As emendas que vierem do Senado, a qualquer projecto da Camara dos Deputados,
terão somente uma discussão, que corresponderá á 2ª de qualquer projecto, debatendo-se
uma por uma, sem contudo, fazer-se-lhes emendas. A Camara, a pedido de alguns de seus
membros, poderá determinar que se faça em globo a discussão destas emendas. (...)
1831

Art. 131. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de persi, offerecendo-se
as emendas, que occorrrem; as quaes, lidas na Mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão logo postas em discussão com o artigo, á que se referirem.
Art. 132. Debatidos todos os artigos do projecto poderá qualquer Deputado mandar á
Mesa mais algu, ou alguns artigos additivos, como emendas; os quaes, sendo apoiados
como estas, entrarão logo juntos em discussão.
Art. 135. Nesta 3ª discussão debater-se-ha o projecto em globo, podendo-se com tudo
fazer quaesquer emendas; mas para se admittirem a discussão deverão ser apoiadas
pela terça parte da Camara.
1826

131. Se no intervallo da segunda leitura á segunda discussão de hum projecto lembrar
algum Deputado qualquer emenda em algum, ou alguns dos seus artigos, pô-las-há
por escrito, seguindo as mesmas regras estabelecidas para a formação dos projectos, e
referindo-se ao artigo, ou artigos, que pretender emendar, ou acrescentando a numeração.
132. As emendas serão entregues ao Primeiro Secretario para as fazer copear no Registo mencionado no artigo 120.
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Art. 120

169. Na terceira discussão, aprezentado o projecto redigido pela Commissão, versará
o debate sobre a redacção, e a esta se admittirão as emendas, que ocorrerem, sendo
apoiadas por sinco Deputados.
170. Tambem terão lugar outras quaesquer emendas entao occorrentes relativas á materia; mas para se admittirem deverão ser apoiadas pela terça parte da Camara.
185. As emendas em geral não entrarão em discussão sem que sejão apoiadas por sinco
Deputados, pelo menos.
186. O modo de apoiar cada huma das emendas, he levantar se o Deputado, que apoia,
depois do Secretario acabar de lêr, propondo o Presidente, o apoiamento.

§ 1º Na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que
tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas Comissões referidas nos incisos I a III do art. 54.
§ 2º Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa, sujeita às
mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito.
1972

Art. 139. A emenda à redação final só será admitida nos casos previstos no art. 191, § 6º.
Art. 191. (...)
§ 6º Somente será admitida emenda à redação final se assinada por Líder de Partido
ou por Deputados em número superior a cinco, e para evitar incorreção de linguagem.
1955

Art. 111. A emenda à redação final só será admitida nos casos previstos no art. 153, § 5º.
Art. 153. (...)
§ 6º Só será admitida emenda à redação final assinada por Líder de Partido ou por
Deputados em número de 5 e exclusivamente para evitar incorreção de linguagem.
1949

Art. 104. A emenda à redação final só será admitida nos casos previstos no § 6º do
art. 145.
Art. 145. (...)
§ 6º Será admitida emenda á redação final exclusivamente para evitar incorreção de
linguagem; incoerência notória; contradição evidente; ou absurdo manifesto.
1947

Art. 104. (...)
§ 13. A emenda à redação final só será admitida para evitar incorreção, incoerência
contradição, ou absurdo manifesto.
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1934

Art. 182. (...)
§ 5º A emenda á redacção final só será admittida para evitar incorreção, incoherencia,
contradicção, ou absurdo manifesto.
1928

Art. 240. (...)
§ 5º A emenda á redacção final só será admittida para evitar incorreção, incoherencia,
contradicção, ou absurdo manifesto.
1904

Art. 167. (...) submetida [a redação final] á aprovação da Camara, esta só poderá emendal-a si reconhecer que involve incoherencia, contradicção ou absurdo manifesto, caso
em que se abrirá discussão, que será breve.
1891

Art. 130. (...) Submetida [a redação final] á revisão da Camara, esta só poderá emendal-a si reconhecer que envolve incoherencia, contradicção ou absurdo manifesto, caso em
que se abrirá discussão, que será breve.
1870

Art. 150. (...) [embora] a discussão della [da redação final] deva somente versar sobre
estar ou não conforme o vencido, com tudo quando pelas reflexões, ou da Commissão,
ou de qualquer Deputado, se reconhecer que o vencido envolve incoherencia, contradicção ou absurdo manifesto poder-se-ha entrar na discussão da materia para desfazer-se o embaraço.
1831

Art. 137. (...) a discussão della [da redação final] deverá somente versar sobre estar ou não
conforme ao vencido, com tudo quando pelas reflexões, ou da Commissão, ou de qualquer
Deputado, se reconhecer que o vencido envolve incoherencia, contradicção ou absurdo
manifesto, poder-se-ha entrar em discussão da matéria para desfazer-se tal embaraço.

§ 3º Quando a redação final for de emendas da Câmara a proposta de
emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão
emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas.
§ 4º As proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de
requerimento, só receberão emendas de Comissão ou subscritas por um
quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número,
desde que apresentadas em Plenário até o início da votação da matéria.
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Art. 121

1972

Art. 196. (...)
§ 6º O projeto em regime de urgência só receberá emendas de Comissão, de Líder da
Maioria, da Minoria, ou da décima parte dos membros da Câmara.
§ 7º Nos projetos em regime de urgência o prazo para a apresentação de emendas será
de vinte e quatro horas, e comum a todas as Comissões.
1955

Art. 122. Se estiver em regime de urgência o projeto, e não estiver sujeito a tramitação
especial, (...) só receberá emendas, além das de Comissão, se apresentadas pelos Lideres
da Maioria ou da Minoria, ou de Bloco Parlamentar, ou por Deputados que representem, pelo menos, a décima parte da totalidade da Câmara.

§ 5º Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas Comissões que não tenha sido objeto do recurso provido
pelo Plenário.
Art. 121. As emendas de Plenário serão publicadas e distribuídas, uma a
uma, às Comissões, de acordo com a matéria de sua competência.
Parágrafo único. O exame do mérito, da adequação financeira ou orçamentária e dos aspectos jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito, por
delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em Plenário, sempre que possível pelos mesmos Relatores
da proposição principal junto às Comissões que opinaram sobre a matéria.15
1972

Art. 136. As emendas apresentadas a qualquer proposição serão distribuídas, uma a
uma, às Comissões, de acordo com sua competência.
1955

Art. 108. As emendas apresentadas a qualquer proposição serão distribuídas, uma a
uma, às Comissões de acordo com sua competência.
1947

Art. 66. (...)
§ 4º Se apresentadas emendas não assinadas por maioria da Comissão, a proposição
será remetida à que houver de dar parecer (...).
15

Parágrafo único com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “Parágrafo único.
O exame da admissibilidade jurídica e legislativa ou da adequação financeira ou orçamentária e do
mérito das emendas será feito, por delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer
apresentado diretamente em Plenário, sempre que possível pelos mesmos Relatores da proposição
principal junto às Comissões que opinaram sobre a matéria.”
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Art. 104. (...)
§ 14. A emenda, que alterar a receita, ou a despesa, será sempre submetida ao parecer
da Comissão de Finanças.
1934

Art. 182. (...)
§ 6º As emendas que crearem, ou augmentarem despezas, ou reduzirem a receita publica, serão sempre submettidas ao parecer da Commissão de Finanças.
Art. 189. Quando, pelo numero, ou importância, das emendas oferecidas em 2ª discussão, se tornar difícil o pronunciamento imediato da Camara, o Presidente, ex officio,
ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o projecto à Commissão respectiva,
para interpor parecer.
Art. 190. (...)
§ 2º As emendas, encerrada a discussão [a 3ª] do projecto, serão remettidas à Commissão respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer.
Art. 191. As emendas que, directa ou indirectamente, immediata ou remotamente,
augmentarem a despesa, ou diminuirem a receita publica, serão enviadas, tanto em 2ª
como em 3ª discussão, á Commissão de Finanças.
1928

Art. 258. Quando, pelo numero, ou importancia, das emendas oferecidas em 2ª discussão, se tornar difficil o pronunciamento immediato da Camara, o Presidente, ex officio,
ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o projecto á Commissão respectiva,
para interpôr parecer.
Art. 259. (...)
§ 2º As emendas, encerrada a [3ª] discussão do projecto, serão remettidas á Commissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer.
Art. 260. (...)
§ 1º As emendas que, directa ou indirectamente, immediata ou remotamente, augmentarem ou diminuírem a despesa ou a receita publica, serão enviadas, tanto em 2ª, como
em 3ª discussão, à Commissão de Finanças.
1904

Art. 165. Tanto na 2ª como na 3ª discussão de qualquer projecto as emendas ou artigos additivos creando ou augmentando despeza ou reduzindo a receita publica não
poderão ser admittidos ao debate e á votação sem prévio parecer da Commissão de
Orçamento, que poderá apresentar sub-emenda.
1891

Art. 128. Tanto na 2ª como na 3ª discussão de qualquer projecto as emendas ou artigos additivos creando ou augmentando despeza ou reduzindo a receita publica não
poderão ser admittidos ao debate e á votação sem prévio parecer da Commissão de
Orçamento.
Art. 134. (...)
Paragrapho unico. Nos ultimos oito dias de sessão os projectos de orçamento ou de creditos vindo com emendas do Senado, poderão deixar de ir à Commissão de Orçamento
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a juizo do Presidente da Camara, ficando á mesma Commissão o direito durante a discussão de interpôr verbalmente seu parecer. Dentro destes oito dias, em caso de urgencia,
poderá o Presidente da Camara consultar esta no sentido de terminar a discussão immediata dos mesmos projectos si assim resolver a Camara, abrir-se-ha logo a discussão,
ficando preterida a Ordem do Dia.

Art. 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em Plenário,
para apreciação em turno único, quando da votação da parte da proposição
ou do dispositivo a que elas se refiram, pelos Autores das emendas objeto da
fusão, por um décimo dos membros da Casa ou por Líderes que representem esse número.
§ 1º Quando apresentada pelos Autores, a emenda aglutinativa implica a
retirada das emendas das quais resulta.
§ 2º Recebida a emenda aglutinativa, a Mesa poderá adiar a votação da
matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o texto
resultante da fusão.
Art. 123. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão
distribuídas, juntamente com estes, às Comissões competentes para opinar sobre as matérias de que tratam.
1972

Art. 29. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão distribuídas,
juntamente com estes, à Comissão ou, simultaneamente, às Comissões especificamente
competentes para opinar sobre a matéria de que tratam as mesmas.
§ 1º O Relator terá o prazo de cinco dias para dar o seu parecer e a Comissão de dez
para opinar.
§ 2º Tratando-se de matéria urgente por sua natureza (artigo 148) ou em regime de
urgência, os prazos do Relator e da Comissão serão, respectivamente, de vinte e quatro
e quarenta e oito horas, e comuns a todas as Comissões.
§ 3º Os prazos de que cuidam os parágrafos anteriores serão contados do recebimento
do processo.
§ 4º A dilatação dos prazos fixados nos §§ 1º e 2º só poderá ser concedida nos termos
do disposto no § 3º do art. 50.
§ 5º Esgotados, sem parecer, os prazos concedidos ao Relator, o Presidente da Comissão
procederá na forma indicada na segunda parte do § 3º do art. 50.
§ 6º Findos os prazos concedidos à Comissão, o processo passará, automaticamente, a
outra Comissão que ainda não tenha falado, ou será mandado a imprimir.
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1949

Art. 61. (...)
§ 2º Das propostas e projetos vindos do Senado e emendas por êle apresentadas a projetos da Câmara fará uma súmula o 1º Secretário, que os despachará às Comissões
competentes.
1947

Art. 100. (...)
§ 4º Os projectos vindos do Senado e as emendas por elle propostas a projectos da Camara serão lidos pelo 1º Secretariao e enviados ás Commissões competentes.
1934

Art. 153. (...)
§ 4º Os projectos vindos do Senado e as emendas por elle propostas a projectos da Camara serão lidos pelo 1º Secretariao e enviados ás Commissões competentes.
1928

Art. 153. (...)
§ 4º Os projectos vindos do Senado e as emendas por elle propostas a projectos da Camara serão lidos pelo 1º Secretariao e enviados ás Commissões competentes.
1904

Art. 151. Os projectos e resoluções vindos do Senado, e as emendas por elle feitas a
projectos ou resoluções da Camara, depois de lidos pelo 1º Secretario, serão remettidos
ás Commissões competentes, para interporem o seu parecer, que, depois de impresso e
distribuido, será incluido na ordem dos trabalhos.
Art. 172. As emendas que vierem do Senado, a qualquer projecto da Camara dos
Deputados, terão somente uma discussão, que corresponderá á 2ª de qualquer projecto, debatendo-se uma por uma, sem contudo, fazer-se-lhes emendas. A Camara, a
pedido de alguns de seus membros, poderá determinar que se faça em globo a discussão destas emendas.
Art. 173. Sendo approvadas todas as emendas, serão remettidas com o projecto á Commissão de Redacção, praticando-se depois o disposto no art. 167.
1891

Art. 133. As emendas que vierem do Senado, a qualquer projecto da Camara dos
Deputados, terão sómente uma discussão que corresponderá á 2ª de qualquer projecto,
debatendo-se uma por uma, sem com tudo fazer-se-lhes emenda. A Camara, a pedido
de alguns de seus membros, poderá determinar que se faça em globo a discussão destas
emendas. (...)
Art. 134. Sendo approvadas todas as emendas, serão remettidas com o projecto à Comissão de Redacção, praticando-se depois o disposto no art. 129. (...)
1831

Art. 143. As emendas, que vierem do Senado a qualquer projecto da Camara dos
Deputados terão somente huma discussão, que corresponderá á 2ª de qualquer projecto, debatendo-se huma a huma, sem contudo fazer-se-lhes emendas.
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Art. 125

Art. 144. Sendo approvadas todas emendas, serão remettidas com o projecto, a que ellas
se referem, á Commissão de Redacção, praticando-se ao depois como no artigo 139.

Art. 124. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa prevista:
I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal;
II – nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério
Público.
1972

Art. 140. (...)
§ 1º Não serão objeto de deliberação emendas de que decorra aumento da despesa
global ou de órgão, fundo, projeto ou programas, ou as que visem a modificar o seu
montante, natureza e objetivo, salvo as que se refiram aos projetos que criem cargos nos
quadros das Secretarias dos Tribunais Federais, da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, se assinados pela metade, no mínimo, dos membros da Câmara.
§ 2º A decisão das Comissões sobre as emendas referidas neste artigo é conclusiva, salvo se
a terça parte dos membros da Câmara requerer ao Presidente a vinda a Plenário da emenda
aprovada ou rejeitada, não se admitindo, neste caso, discussão da respectiva matéria.

Art. 125. O Presidente da Câmara ou de Comissão tem a faculdade de recusar
emenda formulada de modo inconveniente, ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de
reclamação ou recurso, será consultado o respectivo Plenário, sem discussão
nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico.
1972

Art. 135. O Presidente tem a faculdade, como órgão da Mesa, de negar a aceitação e a
tramitação de emenda formulada de modo inconveniente ou que verse assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação, será consultado o Plenário, sem discussão, sendo permitido o encaminhamento de
votação pelo Autor da emenda.
§ 1º As emendas de segunda discussão só serão admitidas pela Mesa quando subscritas
por vinte e cinco Deputados ou por Líder de Partido.
§ 2º Todas as proposições compreendidas, quanto à iniciativa, no âmbito da competência exclusiva dos outros Poderes, terão as emendas que lhes forem oferecidas no
Plenário, ou nas Comissões, sujeitas ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
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que se limitará a examinar seus aspectos formais. O parecer será submetido à votação
do Plenário, como preliminar da votação da proposição principal.
1962

Art. 77. O Presidente tem a faculdade, como órgão da Mesa, de negar a aceitação e a
tramitação de emenda formulada de modo inconveniente ou que verse assunto estranho ao projeto em discussão, podendo consultar a Câmara no caso de reclamação. Esta
será decidida pelo processo simbólico, sem discussão, sendo permitido o encaminhamento de votação pelo Autor da emenda.
Parágrafo único. Esta disposição se aplica também às questões orais, pedidos de informação, interpelações e moções.
1955

Art. 107. Não serão aceitas pela Mesa emendas, subemendas ou substitutivos que não
sejam pertinentes à proposição, ou que não guardem com ela relações de afinidade
ou contiguidade. Se a emenda se afastar dêsse preceito, será devolvida ao Autor, que
recorrerá, querendo, da decisão, dentro de 24 horas, para a Comissão de Constituição
e Justiça, ou a apresentará como proposição autônoma. A concessão do recurso importará em retirada do projeto da Ordem do Dia por prazo nunca superior a cinco sessões.
1949

Art. 102. Não serão aceitas emendas, sub-emendas ou substitutivos que não sejam rigorosamente pertinentes à proposição. Se a emenda se afastar dêsse preceito, será devolvida
ao Autor, para apresentá-la, se assim julgar conveniente, como proposição autônoma.
Parágrafo único. O Autor de proposição que receber emenda estranha ao objetivo da mesma terá o direito de reclamar contra a sua admissão. Ao Presidente da Câmara compete
resolver, nesta fase, sôbre a sua aceitação ou não. É lícito, porém, ao Autor da proposição,
no momento da votação da emenda impugnada, recorrer da decisão do Presidente para
o Plenário, e requerer seja a proposição acessória, que lhe parecer contrária, ou diversa
do enunciado da proposição principal, destacada para constituir proposição autônoma.
1947

Art. 104. (...)
§ 5º Não será admitida emenda substitutiva, ou aditiva, que não tenha relação direta e
imediata com a materia da proposição principal.
§ 6º A Mesa fará publicar, na ata dos trabalhos da Camara, qualquer emenda que houver recusado, com fundamento no parágrafo anterior.
Art. 106. Não serão aceitas emendas, ou substitutivos, que contenham matérias, ou
disposições que não sejam rigorosamente pertinentes ao enunciado da proposição. Se
a emenda se afastar deste preceito, será devolvida ao Autor, para apresentá-la, se assim
julgar conveniente, como projeto.
Parágrafo único. O Autor de proposição, que receber emenda estranha ao objetivo daquela, terá o direito de reclamar contra a sua admissão; ao Presidente da Câmara compete resolver, nesta fase, conclusivamente, sôbre a sua aceitação ou não. É licito, porém,
ao Autor da proposição, no momento da votação da emenda impugnada recorrer da
decisão do Presidente para o Plenário e requerer seja a proposição acessória, que lhe
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Art. 126

parecer contrária, ou diversa do enunciado da proposição principal, destacada para
constituir projeto especial.
1934

Art. 181. (...)
§ 4º Não será admittida emenda substitutiva, ou additiva, que não tenha relação directa
e immediata com a materia da proposição principal.
§ 5º A Mesa fará publicar, na acta dos trabalhos da Camara, qualquer emenda que houver recusado, com fundamento no paragrapho anterior.
1928

Art. 239. (...)
§ 5º Não será admittida emenda substitutiva, ou additiva, que não tenha relação directa
e immediata com a materia da proposição principal.
§ 6º A Mesa fará publicar, na acta dos trabalhos da Camara, qualquer emenda que houver recusado, com fundamento, no paragrapho anterior.
1904

Art. 169. As emendas ou artigos additivos, que estenderem ou ampliarem a disposição
do projecto a objecto de egual natureza ou a outros individuos, serão redigidos, depois
de approvados, em projectos separados, para terem discussão especial antes de serem
remettidos ao Senado. Nesta discussão, que corresponderá á terceira do projecto, as
emendas que forem offerecidas e acceitas pela Camara seguirão os mesmos tramites
aqui indicados.
Art. 170. Não é permittido em qualquer discussão offerecer emendas ou artigos additivos que não tenham relação immediata com a materia de que se tratar.
1891

Art. 124. Não é permittido em qualquer discussão offerecer emendas ou artigos additivos que não tenham relação immediata com a materia de que se tratar.

CAPÍTULO VI
DOS PARECERES
Art. 126. Parecer é a proposição com que uma Comissão se pronuncia
sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo.
Parágrafo único. A Comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições e demais assuntos submetidos à sua apreciação cingir-se-á à matéria
de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, de
acessória, ou de matéria ainda não objetivada em proposição.
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1972

Art. 142. Parecer é a proposição com que uma Comissão se pronuncia sobre qualquer
matéria sujeita a seu estudo.
§ 1º A Comissão que tiver de apresentar parecer às proposições, mensagens e demais
papéis submetidos à sua apreciação, cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, quer de acessória, ou de matéria ainda não
objetivada em proposição.
1955

Art. 112. Parecer é a proposição em que uma Comissão se pronuncia sôbre qualquer
matéria sujeita a seu estudo.
§ 1º A Comissão que tiver de apresentar parecer às proposições, mensagens e demais
papéis submetidos à sua apreciação, cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição principal, quer de acessória, ou de matéria ainda não
objetivada em proposição.
1949

Art. 105. Parecer é a proposição com que uma Commissão se pronuncia sobre qualquer
materia sujeita a seu estudo.
§ 1º A Comissão que tiver de apresentar parecer às proposições, mensagens e demais papéis
submetidos à sua apreciação, cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se
trate de proposição principal, quer de acessória, quer de matéria ainda não objetivada em
proposição.
1947

Art. 103. Parecer é a proposição com que uma Commissão se pronuncia sobre qualquer
materia sujeita a seu estudo.
§ 1º As Comissões deverão apresentar parecer às proposições, mensagens e mais papéis
sujeitos a sua deliberação.
1934

Art. 178. Ás proposições, mensagens e mais papeis sujeitos à deliberação das Commissões, deverão estas apresentar parecer.
§ 1º Parecer é a proposição com que uma Commissão se pronuncia sobre qualquer
materia sujeita ao seu estudo.
1928

Art. 236. Ás proposições, mensagens e mais papeis sujeitos à deliberação das Commissões, deverão estas apresentar parecer.
§ 1º Parecer é a proposição com que a maioria, ou a unanimidade, de uma Commissão,
se pronuncia sobre qualquer materia sujeita a seu estudo.

Art. 127. Cada proposição terá parecer independente, salvo as apensadas
na forma dos arts. 139, I, e 142, que terão um só parecer.
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Art. 128

1972

Art. 142. (...)
§ 5º Cada proposição terá parecer independente, salvo as anexadas na forma do
art. 125, § 5º, que terão um só parecer.
1955

Art. 112. (...)
§ 5º Cada proposição terá parecer independente, salvo em se tratando de matérias análogas, que tenham sido anexadas, a requerimento escrito de Comissão competente, despachado pelo Presidente da Câmara.
1949

Art. 105. (...)
§ 5º Cada proposição terá parecer independente, salvo quando, em se tratando de matérias análogas, tenham sido anexados os respectivos processos, a requerimento escrito
de Comissão competente, despachado pelo Presidente da Câmara. Nesse caso, haverá
um só parecer, o qual, se concluir por substitutivo, e êste fôr aprovado, tornará prejudicadas as respectivas proposições. Se o parecer concluir pela aprovação de uma das proposições em causa, a aprovação desta pela Câmara prejudicará as demais. Se concluir
pela rejeição de tôdas, serão votadas em conjunto, na conformidade do parecer, salvo
destaque de qualquer delas, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados.
1947

Art. 83. (...)
§ 9º Cada proposição deverá ter de preferência o seu parecer independente de qualquer
outra, ainda quando se trate de proposições análogas, ou do mesmo objetivo. Podem,
todavia, ser anexados, em uma das proposições, quando assim fôr mais conveniente, a
critério da respetiva Comissão.

Art. 128. Nenhuma proposição será submetida a discussão e votação sem
parecer escrito da Comissão competente, exceto nos casos previstos neste
Regimento.
1972

Art. 143. Nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
1955

Art. 114. Nenhuma proposição será submetida a discussão ou à votação sem que seja
interposto parecer escrito pela Comissão competente, exceto nos casos previstos neste
Regimento.
1949

Art. 107. Nenhuma proposição será sujeita a discussão ou a votação sem que seja interposto parecer escrito pela Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
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1947

Art. 83. (...)
§ 8º Nenhuma proposição será sujeita a discussão, ou a votação, sem que seja interposto
parecer, pela Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
1934

Art. 142. Nenhuma proposição será sujeita á discussão ou á votação, sem que seja interposto parecer sobre ellas, pelas Commissões da Camara, excepto nos casos expressamente previstos neste Regimento.
1928

Art. 205. Nenhuma proposição será sujeita á discussão ou á votação, sem que seja interposto parecer sobre ellas, pelas Commissões da Camara, excepto nos casos expressamente previstos neste Regimento.
1904

Art. 209. Nenhuma materia se tomará em consideração na Camara sem que primeiro
se tenha mandado a uma Commissão para sobre ella interpor parecer. Exceptuam-se
desta regra as resoluções sobre prorogação das sessões que entrarão logo em discussão
e as materias de que trata o art. 197, 2ª parte.
1891

Art. 167. Nenhuma materia se tomará em consideração na Camara, sem que primeiro
se tenha mandado a uma commíssão para sobre ella interpor seu parecer. Exceptuam-se
desta regra as resoluções sobre prorogação das sessões, que entrarão logo em discussão.
1870

Art. 193. Nenhuma materia se tomará em consideração na Camara, sem que primeiro
se tenha mandado a uma Commissão para sobre ella interpor seu parecer. Exceptuão-se:
1º os requerimentos e interpellações dos Deputados na forma do Regimento;
2º os projectos que, julgados objecto de deliberação estão em estado de entrar na ordem
dos trabalhos;
3º projectos e emendas, vindos da Camara dos Senadores;
4º as resoluções das Assembléas Legislativas Provinciaes.
1831

Art. 176. Em regra, nenhuma matéria se tomará em consideração da Camara, sem que
primeiro se tenha mandado a huma Comissão, para sobre ella interpor seu parecer.
Exceptuão-se:
1º os requerimentos dos Deputados na forma do Regimento;
2º os projectos, que julgados objecto de deliberação, estão em estado de entrar na ordem dos trabalhos;
3º projectos, e emendas, vindos da Camara dos Senadores;
4º as resoluções dos Conselhos Geraes de Provincia.

Parágrafo único. Excepcionalmente, quando o admitir este Regimento, o
parecer poderá ser verbal.
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Art. 129

1972

Art. 143. (...)
§ 1º Excepcionalmente, nos casos previstos neste Regimento, o parecer poderá ser
verbal.
§ 2º O Relator de parecer verbal, designado pelo Presidente da Comissão, indicará,
sempre, os nomes dos membros favoráveis e os dos contrários à proposição.
1955

Art. 113. Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos neste Regimento, o parecer poderá ser verbal.
Parágrafo único. O Relator de parecer verbal, designado pelo Presidente da Comissão,
indicará, sempre, os nomes dos membros favoráveis e dos contrários à proposição.
1949

Art. 106. Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos neste Regimento, o
parecer poderá ser verbal.
Parágrafo único. O Relator de parecer verbal, designado pelo Presidente da Comissão,
indicará, sempre, os nomes dos membros favoráveis e dos contrários à proposição.
1947

Art. 103. (...)
§ 3º Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos no Regimento, o parecer
poderá ser verbal.
(...)
§ 6º O Relator de parecer verbal, designado pelo Presidente da Comissão, indicará,
sempre, os nomes dos membros favoráveis e dos contrários à proposição.
1934

Art. 179. (...)
Paragrapho unico. Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos no Regimento, os pareceres poderão ser verbaes.
1928

Art. 237. (...)
Paragrapho unico. Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos no Regimento, os pareceres poderão ser verbaes.

Art. 129. O parecer por escrito constará de três partes:
I – relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame;
II – voto do Relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a
necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda;
III – parecer da Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos
Deputados votantes e respectivos votos.
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1972

Art. 142. (...)
§ 2º O parecer por escrito constará de três partes:
a) relatório, em que se fará exposição, tanto quanto possível explícita, da matéria em
exame;
b) voto do Relator em termos sintéticos, com a sua opinião sobre a conveniência da
aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe
substitutivo ou oferecer-lhe emendas;
c) parecer da Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos Deputados que votaram a favor e contra.
1955

Art. 112. (...)
§ 2º O parecer, redigido por escrito, constará de três partes:
I – relatório, em que se fará exposição, tanto quanto possível explícita, da matéria em
exame;
II – parecer do Relator em têrmos sintéticos, com a sua opinião sôbre a conveniência
da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe
substitutivo ou oferecer-lhe emendas;
III – parecer da Comissão, com as conclusões desta e indicação dos Deputados que
votaram a favor e contra.
1949

Art. 105. (...)
§ 2º O parecer, redigido por escrito, constará de três partes:
I – relatório, em que se fará exposição, tanto quanto possível explícita, da matéria em
exame;
II – parecer do Relator, em têrmos sintéticos, com a sua opinião sôbre a conveniência
da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sôbre a necessidade de dar-lhe
substitutivo ou oferecer-lhe emendas;
III – parecer da Comissão, com as conclusões desta.
1947

Art. 103. (...)
§ 2º O parecer, redigido por escrito, em têrmos explícitos, sôbre a conveniência da aprovação, ou da rejeição, da matéria a que se reporte, terminará por conclusões sintéticas.
1934

Art. 179. Os pareceres serão redigidos por escripto, em termos explicitos, sobre a conveniencia da approvação ou da rejeição da materia a que se reportam, e terminarão por
conclusões synteticas.
1928

Art. 237. Os pareceres serão redigidos por escripto, em termos explicitos, sobre a conveniencia da approvação, ou da rejeição da materia a que se reportam, e terminarão por
conclusões synteticas.
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Art. 129

§ 1º O parecer a emenda pode constar apenas das partes indicadas nos
incisos II e III, dispensado o relatório.
1972

Art. 142. (...)
§ 3º O parecer a emendas pode constar apenas das partes indicadas nas alíneas b e c,
dispensado o relatório.
1955

Art. 112. (...)
§ 3º O parecer a emendas pode constar apenas da II e III partes, dispensando-se o
relatório.
1949

Art. 105. (...)
§ 3º O parecer a emendas pode constar apenas da parte opinativa, dispensado o
relatório.

§ 2º Sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que não seja projeto
do Poder Executivo, do Judiciário ou do Ministério Publico, nem proposição
da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a proposição necessária
devidamente formulada pela Comissão que primeiro deva proferir parecer
de mérito, ou por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando for o caso.
1972

Art. 142. (...)
§ 4º Sempre que houver parecer sobre qualquer documento, ou papel, que não seja
projeto do Executivo ou do Judiciário, nem proposição da Câmara ou do Senado, e
desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá
o mesmo conter a proposição necessária, devidamente formulada.
1955

Art. 112. (...)
§ 4º Sempre que fôr apresentado parecer sôbre qualquer documento, ou papel, que não
seja projeto do Executivo ou do Judiciário, nem proposição da Câmara ou do Senado, e
desde que das suas conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá
o mesmo conter a proposição necessária, devidamente formulada.
1949

Art. 105. (...)
§ 4º Sempre que fôr apresentado parecer sôbre qualquer documento ou papel que não
seja projeto do Executivo nem proposição da Câmara ou do Senado, desde que das suas
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conclusões deva resultar resolução ou lei, deverá o mesmo conter a proposição necessária, devidamente formulada.
1947

Art. 103. (...)
§ 4º Sempre que fôr apresentado parecer sôbre qualquer documento, ou papel, que não seja
proposição da Câmara dos Deputados, ou do Senado, desde que das suas conclusões deva
resultar lei ou resolução, deverá conter a proposição necessária, devidamente formulada.

Art. 130. Os pareceres aprovados, depois de opinar a última Comissão a que
tenha sido distribuído o processo, serão remetidos juntamente com a proposição à Mesa.
1972

Art. 142. (...)
§ 6º Os pareceres aprovados, depois de opinar a última Comissão a que tenha sido
distribuído o processo, serão remetidos à Mesa, anunciados no expediente e mandados
à publicação.
1955

Art. 112. (...)
§ 6º Os pareceres aprovados, depois de opinar a ultima Comissão a que tenha sido
distribuído o processo, serão remetidos á Mesa, anunciados no expediente e mandados
à publicação.
1949

Art. 105. (...)
§ 6º Os pareceres aprovados em Comissão, quando a outra não tiver de ir o processo,
serão remetidos à Mesa, anunciados no expediente e mandados à publicação.
1947

Art. 36. Os pareceres aprovadas em reunião da Comissão, devem ser enviados à Mesa,
para serem lidos e impressos.
1934

Art. 67. Os pareceres assentados em reunião de Commissão serão enviados á Mesa
para serem lidos e impressos.
1928

Art. 120. Os pareceres assentados em reuniões das Commissões serão enviados á Mesa
para serem lidos e impressos.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer que contrarie as disposições regimentais, para ser reformulado na sua
conformidade, ou em razão do que prevê o parágrafo único do art. 55.
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Art. 132

1972

Art. 142. (...)
§ 7º O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer formulado em desacordo
com as disposições regimentais, para redigi-lo na sua conformidade.
1955

Art. 112. (...)
§ 7º O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer formulado em desacôrdo
com as disposições regimentais, para que o redija na sua conformidade.
1949

Art. 105. (...)
§ 7º O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer formulado em desacôrdo
com as disposições regimentais, para que o redija na sua conformidade.
1947

Art. 103. (...)
§ 5º A Mesa devolverá à Comissão que o emitir o parecer, que se não cinja à disposição
dêste artigo, para que o redija na sua conformidade.

TÍTULO V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

CAPÍTULO I
DA TRAMITAÇÃO
Art. 131. Cada proposição, salvo emenda, recurso ou parecer, terá curso
próprio.
Art. 132. Apresentada e lida perante o Plenário, a proposição será objeto
de decisão:
I – do Presidente, nos casos do art. 114;
II – da Mesa, nas hipóteses do art. 115;
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III – das Comissões, em se tratando de projeto de lei que dispensar a competência do Plenário, nos termos do art. 24, II;
IV – do Plenário, nos demais casos.
§ 1º Antes da deliberação do Plenário, haverá manifestação das Comissões
competentes para estudo da matéria, exceto quando se tratar de requerimento.
1972

Art. 143. Nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
1955

Art. 114. Nenhuma proposição será submetida a discussão ou à votação sem que seja
interposto parecer escrito pela Comissão competente, exceto nos casos previstos neste
Regimento.
1949

Art. 107. Nenhuma proposição será sujeita a discussão ou a votação sem que seja interposto parecer escrito pela Comissão competente, exceto nos casos previstos neste
Regimento.
1947

Art. 83. (...)
§ 8º Nenhuma proposição será sujeita a discussão, ou a votação, sem que seja interposto
parecer, pela Comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
1934

Art. 142. Nenhuma proposição será sujeita á discussão ou á votação, sem que seja interposto parecer sobre ellas, pelas Commissões da Camara, excepto nos casos expressamente previstos neste Regimento.
1928

Art. 205. Nenhuma proposição será sujeita á discussão ou á votação, sem que seja interposto parecer sobre ellas, pelas Commissões da Camara, excepto nos casos expressamente previstos neste Regimento.
1904

Art. 222. Nenhuma materia se tomará em consideração na Camara sem que primeiro
se tenha mandado a uma Commissão para sobre ella interpor parecer. Exceptuam-se
desta regra as resoluções sobre prorogação das sessões que entrarão logo em discussão
e as materias de que trata o art. 197, 2ª parte.
1891

Art. 167. Nenhuma materia se tomará em consideração na Camara, sem que primeiro se
tenha mandado a uma Commissão para sobre ella interpor seu parecer. Exceptuam-se
desta regra as resoluções sobre prorogação das sessões, que entrarão logo em discussão.
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Art. 133

1870

Art. 193. Nenhuma materia se tomará em consideração na Camara sem que primeiro se
tenha mandado a uma Commissão para sobre ella interpôr seu parecer. Exceptuão-se:
1º os requerimentos e interpellações dos Deputados na fórma do Regimento;
2º os projectos que, julgados objectos de deliberação estão em estado de entrar na ordem dos trabalhos;
3º os projectos e emendas, vindos da Camara dos Senadores;
4º as resoluções das Assembléas Legislativas Provinciaes.
1831

Art. 176. Em regra, nenhuma matéria se tomará em consideração da Camara, sem que
primeiro se tenha mandado a huma Comissão, para sobre ella interpor seu parecer.
Exceptuão-se:
1º os requerimentos dos Deputados na forma do Regimento;
2º os projectos, que julgados objecto de deliberação, estão em estado de entrar na ordem dos trabalhos;
3º projectos, e emendas, vindos da Camara dos Senadores;
4º as resoluções dos Conselhos Geraes de Provincia.

§ 2º Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar,
globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do respectivo
anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do
Dia, houver recurso nesse sentido, de um décimo dos membros da Casa,
apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da Câmara.16
Art. 133. Ressalvada a hipótese de interposição do recurso de que trata
o § 2º do artigo anterior, e excetuados os casos em que as deliberações
dos órgãos técnicos não têm eficácia conclusiva, a proposição que receber
pareceres contrários, quanto ao mérito, de todas as Comissões a que for
distribuída será tida como rejeitada e arquivada definitivamente pordespacho do Presidente, dando-se conhecimento ao Plenário, e, quando se
tratar de matéria em revisão, ao Senado.
16

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “§ 2º Não se dispensará a
competência do Plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, o mérito de projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do respectivo anúncio no
Diário do Congresso Nacional e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido de um décimo
dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da Câmara.”
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Parágrafo único. O parecer contrário a emenda não obsta a que a proposição principal siga seu curso regimental.
1972

Art. 118. O projeto que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as Comissões será tido como rejeitado e, em conseqüência, arquivado.
1949

Art. 87. Serão mandadas arquivar pelo Presidente da Câmara as proposições com
pareceres contrários, sem votos vencidos, de todas as Comissões a que tenham sido
distribuídas.
Parágrafo único. É lícito ao Autor da proposição requerer o pronunciamento do Plenário, caso não se conforme com o arquivamento.

Art. 134. Logo que voltar das Comissões a que tenha sido remetido, o
projeto será anunciado no expediente, publicado com os respectivos pareceres no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído em avulsos.
1972

Art. 154. Logo volte das Comissões a que tenha sido remetido, o projeto será publicado com os respectivos pareceres no Diário do Congresso Nacional e distribuído em
avulsos.
1955

Art. 121. Logo volte das Comissões a que tenha sido remetido, o projeto será publicado com os respectivos pareceres no Diário do Congresso Nacional e distribuído em
avulsos.
Art. 123. O projeto devolvido à Mesa com pareceres pelas Comissões, e que não esteja
sob regime de urgência, figurará, pelo menos durante duas sessões, na relação das matérias em condição de entrar na Ordem do Dia.
1949

Art. 118. Recebida a proposição, de volta das Comissões, a Mesa fará publicá-la no
Diário do Congresso Nacional e em avulsos, juntamente com os pareceres.
Parágrafo único. Impressos e distribuídos os avulsos, a proposição será incluída na Ordem do Dia, para discussão.

Art. 135. Decorridos os prazos previstos neste Regimento para tramitação nas Comissões ou no Plenário, o Autor de proposição que já tenha
recebido pareceres dos órgãos técnicos poderá requerer ao Presidente a
inclusão da matéria na Ordem do Dia.
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Art. 137

1972

Art. 156. O Autor do projeto, decorridos os prazos previstos no Regimento para a sua
tramitação nas Comissões, poderá requerer ao Presidente a inclusão imediata da proposição na Ordem do Dia, com ou sem parecer das Comissões.
Parágrafo único. Enquanto estiver na Ordem do Dia o projeto nela incluído com fundamento neste artigo, o Presidente poderá designar qualquer Deputado para emitir parecer
em Plenário.

Art. 136. As deliberações do Plenário ocorrerão na mesma sessão, no caso
de requerimentos que devam ser imediatamente apreciados, ou mediante
inclusão na Ordem do Dia, nos demais casos.
Parágrafo único. O processo referente a proposição ficará sobre a mesa
durante sua tramitação em Plenário.

CAPÍTULO II
DO RECEBIMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES
Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa será numerada, datada, despachada às Comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados e em avulsos, para serem distribuídos aos Deputados, às Lideranças e Comissões.
1972

Art. 146. Todo e qualquer projeto, recebido pela Mesa, numerado e publicado, será
distribuído pela Presidência às Comissões competentes.
1955

Art. 115. Todo e qualquer projeto, depois de recebido pela Mesa, numerado e publicado, será distribuído pela Presidência às Comissões competentes.
1949

Art. 108. Todo e qualquer projeto, depois de recebido, numerado, aceito pela Mesa e
publicado, será incluído em pauta, por ordem numérica, durante quatro sessões ordinárias consecutivas, para o recebimento de emendas.
§ 1º Findo o prazo regimental e publicadas as emendas, se houver, será o projeto distribuído às Comissões, pelo 1º Secretário, em nome da Mesa.
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Art. 111. Os projetos de Comissão que não hajam recebido emendas em pauta, e não tenham de ser submetidos a outra Comissão, serão imediatamente incluídos em Ordem
do Dia, para discussão.
Art. 112. Estendem-se aos requerimentos sujeitos a emendas no que lhes forem aplicáveis, as disposições dêste capítulo. Por elas não serão atingidas, entretanto, as proposições que tiverem, regimentalmente, processo especial.
1947

Art. 85. (...)
§ 7º O projeto apresentado á Camara por qualquer Deputado será encaminhado à
Mesa, para dar-lhe imediato andamento, se não fôr evidentemente inconstitucional.
(...)
§ 11. O projeto será despachado às Comissões respectivas, por intermédio da Secretaria da Câmara, depois de numerado, registrado e feita a devida publicação no Diário
do Congresso Nacional.
1934

Art. 146. O projecto apresentado á Camara por qualquer Deputado será lido á hora
do expediente e, quando se passar á Ordem do Dia, será submettido a votos, para ser
considerado, ou não, objecto de deliberação.
§ 1º Considerado objecto de deliberação, o projecto será despachado ás Comissões respectivas, por intermedio da Secretaria da Camara onde, primeiramente, dar-lhe-ão
uma epígrafe synthetica, sendo remettido ao seu destino depois de numerado, registrado e extrahida a cópia para a devida publicação.
§ 2º Se o projecto não fôr considerado objecto de deliberação, estará desde logo rejeitado.
§ 3º Independerão deste apoiamento preliminar, sendo desde logo considerados objectos de deliberação, os projectos das Commissões, os do Senado, os da iniciativa do
Poder Executivo, e os que obtiverem a assignatura de 10 Deputados pelo menos.
1928

Art. 209. O projecto apresentado á Camara por qualquer Deputado será lido á hora
do expediente e, quando se passar á Ordem do Dia, será submettido a votos, para ser
considerado, ou não, objecto de deliberação.
§ 1º Considerado obiecto de deliberação, o projecto será despachado ás Commissões
respectivas, por intermédio da Secretaria da Camara, onde ser-lhe-á, primeiramente,
dada uma epigraphe synthetica, sendo remettido ao seu destino, depois de numerado,
registrado e extrahida a cópia para a devida publicação.
§ 2º Si o projecto não fôr considerado objecto de deliberação estará, desde logo, rejeitado.
§ 3º Independerá de julgamento preliminar, sendo, desde logo, considerados objecto
de deliberação os projectos de Cornmissões, os do Senado, os oferecidos pelo Poder
Executivo e os que obtiverem as assignaturas de, pelo menos, 10 Deputados.
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Art. 137

1904

Art. 135. Os projectos de iniciativa dos Deputados serão lidos pelo 1º Secretario; o
Presidente porá a votos – si o projecto é objecto de deliberação, e os Deputados votarão
sem preceder discussão. Decidindo-se que não é, ficará rejeitado.
Art. 136. Decidindo-se, porém, que é objecto de deliberação, será enviado á Commissão a que por sua natureza pertencer ou áquella que o Autor do projecto indicar.
Art. 137. Os projectos de lei ou resolução remettidos pelo Senado, independem desse
julgamento preliminar; não obstante serão todos enviados ás Commissões competentes, que darão parecer dentro 15 dias, procedendo do mesmo modo acerca de qualquer
assumpto sujeito a seu exame.
§ 1º Si forem necessarias informações do Governo, a Commissão as requisitará na fórma do art. 57.
§ 2º São exceputadas das disposições deste artigo os projectos a que se refere o art. 188,
2ª parte.
Art. 138. Os projectos apresentados serão impressos em avulso para se distribuírem
pelos Deputados e entrarem na ordem dos trabalhos depois que sobre elles for dado parecer, salvo as disposições do § 1º do artigo seguinte. [Projeto sobre o qual a Comissão
não dá parecer dentro de 15 dias pode entrar na ordem dos trabalhos sem esse parecer.]
Art. 140. Quando a materia do projecto fôr de simples intuição e constar de poucos artigos ou mesmo em qualquer caso de urgencia e absoluta necessidade, a Camara poderá
dispensar a impressão a requerimento de qualquer Deputado, independente de discussão.
Art. 141. Os projectos que tiverem sido firmados por algumas das Commissões serão
sempre considerados objecto de deliberação sem dependencia de votação e logo impressos para entrar na ordem dos trabalhos.
Art. 145. Os projectos e resoluções vindos do Senado, e as emendas por elle feitas a
projectos ou resoluções da Camara, depois de lidos pelo 1º Secretario, serão remettidos
ás Commissões competentes, para interporem o seu parecer, que, depois de impresso e
distribuido, será incluido na ordem dos trabalhos.
1891

Art. 105. Os projectos de iniciativa dos Deputados serão lidos pelo 1º Secretario; o Presidente porá a votos – si o projecto é objecto de deliberação, os Deputados votarão sem
preceder discussão. Decidindo-se que não é, ficará rejeitado.
Art. 106. Decidindo-se, porém, que é objecto de deliberação, será enviado á Commissão a que por sua natureza pertencer ou áquella que o Autor do projecto indicar.
Art. 107. Por igual modo se procederá para com todos os projectos de lei ou resolução,
ainda os que vierem do Senado, os quase serão todos enviados ás Commissões competentes, que darão parecer dentro 15 dias, procedendo do mesmo modo acerca de
qualquer assumpto sujeito a seu exame.
Paragrapho único. Si forem necessarias informações do Governo, a Commissão as requisitará na fórma do art. 44. As disposições deste artigo serão extensivas ás Commissões
de Inquerito, que serão substituídas no caso de excederem o referido prazo de 15 dias.
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Art. 108. Os projectos apresentados serão impressos em avulso para se distribuírem
pelos Deputados e entrarem na ordem dos trabalhos, depois que sobre elles for dado
parecer, salvo as disposições do § 1º do artigo seguinte. [Projeto sobre o qual a Comissão não dá parecer dentro de 15 dias pode entrar na ordem dos trabalhos sem parecer,
se assim for resolvido pela Câmara.]
Art. 110. Quando a materia do projecto fôr de simples intuição e constar de poucos artigos ou mesmo em qualquer caso de urgencia e absoluta necessidade, a Camara poderá
dispensar a impressão a requerimento de qualquer Deputado, independente de discussão.
Art. 111. Os projectos que tiverem sido firmados por algumas das Commissões serão
sempre julgados objecto de deliberação, sem dependencia de votação e logo impressos
para entrar na ordem dos trabalhos.
1870

Art. 123. Os projectos serão lidos na mesa pelo 1º Secretario, conforme dispõe o art. 67,
e terminada a leitura de cada um, o Presidente porá a votos: – Se o projecto é objecto de
deliberação –; e os Deputados votarão sem preceder discussão. Decidindo-se que não
é, ficará rejeitado.
Art. 124. Decidindo-se, porém, que é objecto de deliberação, se mandará logo imprimir o projecto para se distribuirem exemplares pelos Deputados e Senadores, e entrar
na ordem dos trabalhos.
Art. 125. Se um Deputado requerer que o projecto vá á alguma Commissão, votar-se-ha sobre isto, antes de votar-se se é objecto de deliberação; e se for o proprio
Autor do projecto quem requerer que elle vá á uma Commissão, assim se praticará
independente de votação.
Art. 126. Decidindo-se que o projecto vá a uma Commissão, irá áquella a que por sua natureza pertencer, observando-se sobre isto o que determina o art. 65; e só depois do parecer
da Commissão se mandará imprimir o projecto e será registrado, se fôr julgado objecto de
deliberação.
Art. 128. Quando a materia do projecto fôr de simples intuição e elle constar de muito poucos artigos, ou mesmo em qualquer caso de urgencia e absoluta necessidade, a
Camara poderá dispensar a impressão a requerimento de qualquer Deputado, independente de discussão.
Art. 129. Os projectos feitos em consequencia de proposta do Poder Executivo e aquelles que tiverem sido formados por alguma das Commissões em consequencia de expressa determinação da Camara, serão sempre julgados objecto de deliberação, sem
dependencia de votação, e logo impressos para entrar na ordem dos trabalhos.
1831

Art. 116. Os projectos serão lidos na Mesa pelo 1º Secretario em hum dia de cada semana para isso destinado pelo Presidente, e terminada a leitura de cada hum, o Presidente
porá a votos. Se o projecto he objecto de deliberação, os Deputados votarão sem preceder discussão; e decidindo-se que não he ficará regeitado.
Art. 117. Decidido porem que he objecto de deliberação, será o projecto registado em
livro competente, e se mandará logo imprimir para se distribuírem os exemplares pelos
Deputados, e Senadores, e entrar na Ordem dos Trabalhos.
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Art. 137

Art. 118. Se algum Deputado requerer que hum projecto vá á alguma Commissão,
votar-se-há primeiro sobre isto antes de votar-se se he objecto de deliberação, e se for
o proprio Auctor do projecto quem requerer, que elle vá á huma Commissão, assim se
praticará independente de votação.
Art. 119. Decidido que o projecto vá a huma Commissão, hirá áquella, á que por sua
natureza pertencer, praticando-se sobre isto como nos artigos 67 e 68; e só depois do
parecer da Commissão se mandará imprimir o projecto, e será registado, se for julgado
objecto de deliberação.
Art. 121. Quando a matéria do projecto for de simples intuição, e o projecto constar de
muito poucos artigos, ou mesmo em qualquer caso de urgência, e absoluta necessidade,
a Camara poderá dispensar a impressão a requerimento de qualquer Deputado, e por
simples votação, independente de discussão.
Art. 122. Os projectos feitos em conseqüência de propostas do Poder Executivo, e
aquelles que tiverem sido formados por alguma das Commissões, em conseqüência de
expressa determinação da Camara, serão sempre julgados objecto de deliberação, sem
dependencia de votação, e decisão da Camara; e pelo conseguinte serão logo impressos
para entrarem na ordem dos trabalhos.
1826

120. Os projectos serão registados em hum livro, que terá por titulo – Registo dos Projectos da Camara dos Deputados do anno de ... –
121. Assim registados entrarão na destribuição diaria dos trabalhos da Camara para
serem outra vez lidos, segundo a ordem da sua antiguidade, ou da preferencia, que se
lhes der pela sua importancia.
122. Entre huma e outra leitura medearão, pelo menos, tres dias, excepto o caso de
urgencia, precedendo votação da Camara.
123. Terminada a segunda leitura o Presidente porá a votos – Se o projecto, que acaba
de lêr se he objecto de deliberação – os Deputados votarão sem preceder discussão; e
decedindo se que não he objecto de deliberação ficará regeitado.
124. Decedindo se que o projecto he objecto de deliberação, será remettido a huma das
Commissoens Permanentes, a que pertencer, segundo a sua materia.
128. Decedindo se que o projecto he objecto de deliberação será impresso no Diario
da Camara, inserido no relatorio da sessão respectiva, e entrará na destribuição dos
trabalhos para ser discutido quando lhe couber pela ordem da sua antiguidade, ou
importancia.
129. Neste cazo tambem se imprimirão os projectos para se destribuirem pelos membros da Camara.
130. Os projectos de ley, que se tiverem feito das propoziçoens do Poder Executivo; e
os projectos de ley, que tiverem sido formados por alguma das Commissoens, em consequencia de expressa determinação da Camara serão sempre objectos de deliberação,
sem dependencia de votação, e decisão da Camara.
135. Tudo o que se transcrever no registo dos projectos e suas emendas será authenticado com o apellido do Primeiro Secretario, que responderá pela sua exacção.
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§ 1º Além do que estabelece o art. 125, a Presidência devolverá ao Autor
qualquer proposição que:
I – não estiver devidamente formalizada e em termos;
II – versar sobre matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) antirregimental.
1972

Art. 114. (...)
§ 3º A Presidência devolverá ao seu Autor qualquer proposição que versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental;
d) com expressão ofensiva a quem quer que seja.
(...)
§ 7º Sempre que a proposição não estiver formalizada, a Mesa, por intermédio da Presidência, restituí-la-á ao Autor, para adaptá-la às determinações regimentais.
Art. 155. Não terá tramitação o projeto que vise à abertura de crédito especial para
atender a instituição de assistência já amparada pela Lei nº 1.493, de 14 de dezembro
de 1951.
1955

Art. 88. (...)
§ 3º A Presidência devolverá ao seu Autor qualquer proposição, que versar matéria:
I – alheia à competência da Câmara;
II – evidentemente inconstitucional;
III – anti-regimental;
IV – que contenha expressão ofensiva a quem quer que seja.
(...)
§ 7º Sempre que a proposição não estiver devidamente redigida, a Mesa, por intermédio
da Presidência, a restituirá ao Autor, para organizá-la de acordo com as determinações
regimentais.
1949

Art. 12. À Mesa compete, (...):
I – aceitar, ou recusar, nos termos do § 3º do art. 85, as proposições apresentadas à
Câmara;
Art. 85. (...)
§ 3º A Mesa deixará de aceitar qualquer proposição:
I – sôbre assunto alheio à competência da Câmara;
II – evidentemente inconstitucional;
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III – que delegue a outro Poder atribuições privativas do Legislativo;
IV – anti-regimental;
V – que, referindo-se a lei ou artigo de lei, decreto, regulamento ou qualquer outro
dispositivo legal, não se faça acompanhar de sua transcrição, ou seja redigida de modo
que não se saiba, à simples leitura, qual a providência objetivada;
VI – que, referindo-se contrato, ou concessão, não o transcreva por extenso;
VII – que contenha expressão ofensiva a quem quer que seja;
VIII – que faça sugestões ou recomendações a outro Poder.
(...)
§ 8º Sempre que a proposição não estiver devidamente redigida, a Mesa a restituirá ao
Autor, para organizá-la de acôrdo com as determinações regimentais.
1947

Art. 83. (...)
§ 2º Só serão aceitas pela Mesa proposições sôbre assunto da competência da Câmara e
redigidas de accordo com este Regimento.
(...)
§ 4º A Mesa deixará de aceitar qualquer proposição que a outro Poder delegue atribuições privativas do Legislativo.
§ 5º Sempre que uma proposição se referir, no texto submetido à deliberação, a lei, ou artigo de lei, regulamento ou qualquer outro dispositivo legal, deverá ser redigida de modo
que se saiba, à simples leitura, ou pela proposição que a acompanhar, a providência que se
pretende revogar, revigorar, ou alterar, ou estender a outrem; não serão aceitas pela Mesa
as proposições que contiverem a simples citação de número de lei, ou de artigos de lei.
(...)
§ 7º Não será admitida, em qualquer proposição, expressão offensiva a quem quer que
seja.
Art. 85. (...)
§ 4º Sempre que o projeto não estiver devidamente redigido, a Mesa restitui-lo-á ao
Autor, para organizá-lo de acôrdo com as determinações regimentaes.
(...)
§ 7º O projeto apresentado à Câmara por qualquer Deputado será encaminhado á
Mesa, para dar-lhe imediato andamento, se não fôr evidentemente inconstitucional.
§ 8º Não será admitido o projeto manifestamente contrário a dispositivos da
Constituição.
1934

Art. 140. (...)
§ 2º Só serão acceitas pela Mesa proposições sobre assumptos da competencia da Camara e redigidas de accordo com este Regimento.
Art. 141. (...)
§ 1º A Mesa deixará de acceitar qualquer proposição que delegue a outro Poder attribuições privativas do Legislativo.
(...)
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§ 5º Não serão admittidas, em qualquer proposição, expressões offensivas a quem quer
que seja.
Art. 145. (...)
§ 4º Sempre que um projecto não estiver devidamente redigido, a Mesa restituil-o-á ao
Autor, para organizal-o de accôrdo com as determinações regimentaes.
1928

Art. 202. (...)
§ 3º Só serão acceitas pela Mesa proposições sobre assumptos da competencia da Camara.
Art. 203. (...)
§ 1º A Mesa deixará de acceitar qualquer proposição que delegue a outro Poder attribuições privativas do Legislativo.
(...)
§ 5º Não serão admittidas, em qualquer proposição, expressões odiosas, ou que offendam a quem quer que seja.
Art. 204. A Mesa da Camara só tomará conhecimento das proposições redigidas de
accordo com este Regimento.
Art. 208. (...)
§ 4º Sempre que um projecto não estiver devidamente redigido, a Mesa restituil-o-á ao
Autor, para organizal-o de accôrdo com as determinações regimentaes.
Art. 210. Não serão admissiveis projectos:
a) tendentes a abolir a forma republicana federativa;
b) propondo a desigualdade da representação dos Estados no Senado;
c) delegando a um dos Poderes da Republica attribuições privativas de outro.
1904

Art. 130. Nenhum projecto ou indicação se admittirá na Camara si não tiver por fim o
exercicio de algumas das attribuições da mesma Camara, expressadas na Constituição
e neste Regimento.
Art. 131. (...) não vindo [os projetos] assim organizados [escritos em artigos concisos,
numerados e concebidos nos mesmos termos em que se devem redigir as leis e assinados por seus Autores], deverão ser restituidos pela Mesa ao Autor para pól-os na devida
fórma.
Art. 134. Nos projectos, indicações e requerimentos não será permittido usar de expressões que suscitem ideias odiosas ou que offendam alguma classe de cidadãos.
1891

Art. 100. Nenhum projecto ou indicação se admittirá na Camara, si não tiver por fim o
exercicio de algumas das attribuições da mesma Camara, expressadas na Constituição.
Art. 101. (...) não vindo [os projetos] assim organisados [escritos em artigos concisos, numerados e concebidos nos mesmos termos em que se devem redigir as leis, e assinados por
seus Autores] deverão ser restituídos pela Mesa ao Autor, para os pôr na devida fórma.
Art. 104. Nos projectos, indicações e requerimentos não será permittido usar de expressões que suscitem ideias odiosas ou que offendam alguma classe de cidadãos.
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1870

Art. 118. (...) Nenhum projecto ou indicação se admittirá na Camara, não tendo por
fim o exercicio de algumas das attribuições da mesma Camara, expressadas na Constituição do Imperio.
Art. 119. (...) não vindo [os projetos] assim organisados [escritos em artigos concisos e
numerados, concebidos nos mesmos termos em que se devem conceber as leis, e assinados
por seus Autores], deverão ser restituídos pela Mesa ao Autor, para os pôr na devida fórma.
Art. 122. Nos projectos, indicações, requerimentos ou interpellações, não será permittido usar de expressões que suscitem ideias odiosas ou que offendão alguma classe
de cidadãos.
1831

Art. 111. Nenhum projecto ou indicação, se admitirá na Camara, não tendo por fim o
exercicio de alguma das attribuições da mesma Camara expressadas na Constituição
do Imperio.
Art. 112. (...) não vindo [os projetos] assim organizados [em artigos concisos e numerados, nos mesmos termos em que se devem conceber as leis], deverão ser entregues ao
seu Auctor para os pôr na devida forma.
Art. 114. Nos projectos, indicações, ou requerimentos, se não hão de empregar expressões, que suscitem ideias odiosas, ou que offendão alguma classe de cidadãos.
1826

115. Nenhum projecto de ley, ou indicação se admitirá na Camara, não tendo por fim o
exercicio de alguma das attribuiçoens da mesma Camara, expressadas na Constituição
do Imperio.
118. Nos projectos, se não hão de empregar expressoens, que suscitem ideas odiosas, ou
que offendão alguma classe de cidadãos.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o Autor da proposição recorrer ao Plenário, no prazo de cinco sessões da publicação do despacho,
ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual
prazo. Caso seja provido o recurso, a proposição voltará à Presidência para
o devido trâmite.
1972

Art. 114. (...)
§ 4º Se o Autor da proposição, dada como inconstitucional, ou como anti-regimental,
não se conformar com a decisão, poderá requerer ao Presidente a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que, se discordar da decisão, restituirá a proposição com
parecer, o qual será submetido a Plenário. Caso seja aprovado, a proposição voltará a
despacho do Presidente para o devido trâmite.
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1955

Art. 88. (...)
§ 4º Se o Autor da proposição, dada como inconstitucional, ou recusada com fundamento no nº III do parágrafo anterior, não se conformar com a decisão, poderá requerer
ao Presidente a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que, se discordar da
decisão, restituirá a proposição para o devido trâmite.
1949

Art. 85. (...)
§ 4º Se o Autor da proposição dada como inconstitucional ou recusada com fundamento nos ns. III e IV do parágrafo anterior, não se conformar com a decisão da Mesa,
poderá requerer ao Presidente a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que,
se discordar da decisão da Mesa, restituirá a proposição a esta, para o devido trâmite.
Se a Comissão fôr favorável à decisão da Mesa, será arquivada a proposição.
1947

Art. 85. (...)
§ 9º Se o Autor da proposição considerada inconstitucional não se conformar com a
decisão da Mesa, poderá requerer ao Presidente a audiência preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, que, se discordar do parecer da Mesa restituirá a proposição a
esta, para o devido trâmite.
§ 10. Se fôr mantida a decisão da Mesa, será arquivada a proposição.

Art. 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes
normas:
I – terão numeração por legislatura, em séries específicas:
a) as propostas de emenda à Constituição;
b) os projetos de lei ordinária;
c) os projetos de lei complementar;
d) os projetos de decreto legislativo, com indicação da Casa de origem;
e) os projetos de resolução;
f) os requerimentos;
g) as indicações;
h) as propostas de fiscalização e controle;
II – as emendas serão numeradas, em cada turno, pela ordem de entrada
e organizadas pela ordem dos artigos do projeto, guardada a sequência
determinada pela sua natureza, a saber, supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas;
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III – as subemendas de Comissão figurarão ao fim da série das emendas
de sua iniciativa, subordinadas ao título subemendas, com a indicação
das emendas a que correspondam; quando à mesma emenda forem apresentadas várias subemendas, terão estas numeração ordinal em relação à
emenda respectiva;
IV – as emendas do Senado a projeto da Câmara serão anexadas ao projeto primitivo e tramitarão com o número deste.
§ 1º Os projetos de lei ordinária tramitarão com a simples denominação
de projeto de lei.
§ 2º Nas publicações referentes a projeto em revisão, será mencionado,
entre parênteses, o número da Casa de origem, em seguida ao que lhe
couber na Câmara.
§ 3º Ao número correspondente a cada emenda de Comissão
acrescentar-se-ão as iniciais desta.
§ 4º A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao
número, entre parênteses, a indicação “Substitutivo”.
1949

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

Art. 139. A distribuição de matéria às Comissões será feita por despacho
do Presidente, dentro em duas sessões depois de recebida na Mesa, observadas as seguintes normas:
I – antes da distribuição, o Presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua apensação,
após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo
único do art. 142.
1972

Art. 71. A distribuição de matéria às Comissões será feita pela Presidência da Câmara,
em nome da Mesa, dentro em quarenta e oito horas depois de recebida; (...)
Art. 116. As proposições apresentadas à Câmara, pelos Deputados ou pelo Senado,
serão distribuídas o mais breve possível.
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Art. 71. (...) antes da distribuição, o Presidente da Câmara mandará verificar se existe
proposição que trate de matéria análoga ou conexa e, em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua anexação, após ser numerado o projeto.
Art. 125. (...)
§ 5º Os projetos que versem matéria análoga ou conexa à de outro já em tramitação
serão a ele anexados pelo Presidente da Câmara, de ofício ou mediante requerimento
de Comissão ou de Deputado.
1962

Art. 57. Os projetos de lei e proposições apresentados à Câmara pelos Deputados, Ministros ou pelo Senado serão distribuídos no mais breve prazo possível.
1955

Art. 47. A distribuição de matéria às Comissões será feita pela Presidência, em nome da
Mesa, dentro em quarenta e oito horas depois de recebida.
1949

Art. 48. A distribuição de matéria às Comissões será feita pelo 1º Secretário, em nome
da Mesa, dentro em quarenta e oito horas depois de recebida, ou, se fôr o caso, de haver
figurado em pauta.
1947

Art. 42. A distribuição de papéis às Comissões será feita pelo 1º Secretário, dentro em
quarenta e oito horas depois de recebidos.
1934

Art. 74. A distribuição de papeis ás Commissões será feita pelo 1º Secretario dentro de
48 horas do recebimento dos mesmos.
1928

Art. 127. A distribuição de papeis ás Commissões será feita pelo 1º Secretario, em nome
da Mesa.

II – excetuadas as hipóteses contidas no art. 34, a proposição será distribuída:
a) às Comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da
proposição;
b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou
adequação orçamentária;
c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;
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Art. 139

d) diretamente à primeira Comissão que deva proferir parecer de mérito
sobre a matéria nos casos do § 2º do art. 129, sem prejuízo do que prescrevem as alíneas anteriores;17
1972

Art. 71. (...)
§ 3º Quando a matéria depender de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças serão elas ouvidas, respectivamente, em primeiro e em último lugar.
§ 4º Quando se tratar de matéria a que se refere o art. 148, inciso X, será ouvida em
primeiro lugar a Comissão de Relações Exteriores.
1955

Art. 47. (...)
§ 3º Quando a matéria depender de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças serão elas ouvidas, respectivamente, em primeiro e último lugar.
Art. 107. (...)
Parágrafo único. Tôdas as proposições compreendidas, quanto à iniciativa, no âmbito
da competência exclusiva dos outros Poderes, terão as emendas que lhes forem oferecidas no Plenário, ou nas Comissões, sujeitas ao parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que se limitará a examinar se elas estão ou não dentro nos limites do direito de
emendar definido neste Regimento. Êste parecer será submetido à votação do Plenário,
como preliminar da votação da proposição principal.
1949

Art. 48. (...)
§ 4º Quando a matéria depender de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças, serão elas ouvidas, respectivamente em primeiro e último lugar.
1947

Art. 42. (...)
§ 3º (...) Se a proposição depender do parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
será esta ouvida em primeiro lugar.

III – a remessa de proposição às Comissões será feita por intermédio da
Secretaria-Geral da Mesa, devendo chegar ao seu destino até a sessão

17

Inciso com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “II – excetuadas as hipóteses
contidas no art. 34, a proposição será distribuída: a) obrigatoriamente, à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação para o exame da admissibilidade jurídica e legislativa; b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária; c) às Comissões referidas nas alíneas anteriores e às demais
Comissões, quando a matéria de sua competência estiver relacionada com o mérito da proposição;”
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seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela Comissão que, em primeiro lugar, deva proferir parecer sobre o mérito;18
1972

Art. 71. (...)
§ 1º A remessa de matéria às Comissões será feita por intermédio do órgão competente,
cujas atribuições serão definidas no Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara
e deverá chegar a seu destino no prazo de dois dias, ou imediatamente, em caso de urgência.
1955

Art. 47. (...)
§ 1º A remessa de matéria às Comissões será feita por intermédio do serviço competente, cujas atribuições serão definidas no Regulamento da Secretaria, e deverá chegar a
seu destino no prazo de dois dias, ou imediatamente, em caso de urgência.
1949

Art. 48. (...)
§ 1º A remessa de matéria às Comissões será feita por intermédio do serviço competente da Secretaria da Câmara, e deverá chegar a seu destino com prazo de dois dias, ou
imediatamente, em caso de urgência.
§ 2º Os pareceres e papéis enviados pelas Comissões à Mesa serão encaminhados ao 1º
Secretário, por intermédio do serviço competente da Secretaria da Câmara.
1947

Art. 42. (...)
§ 1º A remessa desses papéis ao Presidente de cada Comissão será feita por intermédio
da Secretaria da Câmara, no mesmo dia da distribuição.
§ 2º Os pareceres e papéis enviados pelas Comissões à Mesa serão encaminhados ao 1º
Secretário, por intermédio da Secretaria.
§ 3º Quando distribuída qualquer proposição a mais de uma Comissão, cada qual dará
parecer, separadamente. (...)
1934

Art. 74. (...)
§ 1º A remessa desses papeis ao Presidente de cada Commissão será feita por intermédio da Secretaria da Camara, no mesmo dia da distribuição.
§ 2º Os pareceres e papeis enviados pelas Commissões á Mesa, serão encaminhados ao
1º Secretario, por intermédio da mesma Secretaria.
Art. 75. Quando fôr distribuída qualquer proposição a mais de uma Commissão, cada
qual dará o seu parecer separadamente.

18
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Inciso com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “III – a remessa de proposição às Comissões será feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, devendo chegar a seu destino
até a sessão seguinte, ou imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se sempre pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação;”
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1928

Art. 127. (...)
§ 1º A remessa desses papeis ao Presidente de cada Commissão será feita por intermedio da Secretaria da Camara.
§ 2º Os pareceres e papeis enviados pelas Commissões á Mesa, sel-o-ão, igualmente, ao
1º Secretario, por intermédio da mesma Secretaria.
Art. 128. Quando fôr distribuida qualquer proposição a mais de uma Commissão,
cada qual dará o seu parecer separadamente.
1904

Art. 73. (...)
§ 1º Os papeis submettidos ao estudo de cada Commissão serão pelo 1º Secretario da
Camara remettidos ao respectivo Presidente, que os distribuirá pelos seus membros.
1891

Art. 54. (...)
§ 1º Os papeis submettidos ao estudo de cada Commissão serão pela Mesa da Camara
remettidos ao respectivo Presidente, que os distribuirá pelos seus membros.

IV – a remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita diretamente de uma a outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os
necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que será apreciada conjuntamente pelas Comissões e encaminhada à Mesa;
1972

Art. 71. (...)
§ 2º A remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita, diretamente
de uma a outra, na ordem das que tiverem de manifestar-se subsequentemente, registrada no protocolo da Comissão e comunicada, imediatamente, ao serviço competente,
salvo o em regime de urgência, enviado pela Comissão à Mesa.
1955

Art. 47. (...)
§ 2º A remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita, diretamente
de uma a outra, na ordem das que tiverem de manifestar-se subseqüentemente, registrada no protocolo da Comissão e comunicada, imediatamente ao serviço competente,
salvo o em regime de urgência, enviado pela Comissão à Mesa.
1949

Art. 48. (...)
§ 3º A remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita, diretamente de uma a outra, na ordem das que tiverem de manifestar-se, subseqüentemente,
registrada no protocolo da Comissão e comunicada, imediatamente, ao serviço competente, para registro no protocolo geral.
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1947

Art. 42. (...)
§ 7º A remessa de processo despachado a mais de uma Comissão será feita, diretamente, às que tiverem de manifestar-se, subseqüentemente, registrada, porém, no protocolo
da Comissão e comunicada, imediatamente ao Diretor-Geral da Secretaria para registro no protocolo geral.

V – nenhuma proposição será distribuída a mais do que três Comissões de
mérito, aplicando-se, quando for o caso, o art. 34, II;
1972

Art. 73. Nenhuma proposição será distribuída a mais de três Comissões, aplicando-se,
quando for o caso, o art. 36.
1955

Art. 49. Nenhuma proposição será distribuída a mais de três Comissões.

VI – a proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma Comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma
delas, desde que publicada com as respectivas emendas, ou em reunião
conjunta, aplicando-se à hipótese o que prevê o art. 49.
1972

Art. 48. (...)
§ 4º Tratando-se de proposição em regime de urgência previsto no art. 148 e distribuída
a mais de uma Comissão, deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma
delas, desde que devidamente publicada com as respectivas proposições acessórias.
1955

Art. 37. (...)
§ 3º Tratando-se de matérias em regime de urgência previsto no art. 117 e distribuída a
mais de uma Comissão, poderá a mesma ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada
uma delas, desde que devidamente publicadas, com as respectivas proposições acessórias.
Art. 158. (...)
§ 2º Se forem duas, ou mais as Comissões que devam pronunciar-se [sobre proposição
em urgência], será conjunto o prazo a que se refere o parágrafo anterior.
1949

Art. 37. (...)
§ 3º Tratando-se de matéria urgente, como tal considerada pelo Plenário ou pelo Regimento, e distribuída a mais de uma Comissão, poderá a mesma ser discutida e votada
ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que devidamente publicada, com as respectivas proposições acessórias.
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Art. 141

Art. 140. Quando qualquer Comissão pretender que outra se manifeste
sobre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao Presidente da Câmara, com a indicação precisa da questão sobre a
qual deseja o pronunciamento, observando-se que:
I – do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de
cinco sessões contado da sua publicação;
II – o pronunciamento da Comissão versará exclusivamente sobre a questão formulada;
III – o exercício da faculdade prevista neste artigo não implica dilação dos
prazos previstos no art. 52.
Art. 141. Se a Comissão a que for distribuída uma proposição se julgar
incompetente para apreciar a matéria, ou se, no prazo para a apresentação
de emendas referido no art. 120, I, e § 4º, qualquer Deputado ou Comissão suscitar conflito de competência em relação a ela, será este dirimido
pelo Presidente da Câmara, dentro em duas sessões, ou de imediato, se a
matéria for urgente, cabendo, em qualquer caso, recurso para o Plenário
no mesmo prazo.
1972

Art. 73. (...)
§ 1º Quando qualquer Comissão, ou Deputado, pretender que outra Comissão se manifeste sobre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao
Presidente da Câmara, com a indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento. Do despacho do Presidente cabe recurso para o Plenário.
§ 2º O pronunciamento da Comissão, no caso do parágrafo anterior, versará exclusivamente a questão formulada.
§ 3º O exercício da faculdade prevista no § 1º deste artigo não implica a dilatação dos
prazos previstos no art. 50.
1955

Art. 49. (...)
§ 1º Quando qualquer Comissão, ou Deputado, pretender que outra Comissão se manifeste sobre a matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido ao Presidente
da Câmara, com a indicação obrigatória precisa da questão sobre a qual deseja o seu
pronunciamento. Do despacho do Presidente cabe recurso para o Plenário.
§ 2º O pronunciamento da Comissão, no caso do parágrafo anterior versará exclusivamente sobre a questão formulada.
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Art. 135. (...)
§ 4º Não será aceito requerimento de audiência de Comissão para matéria que já tenha
tido adiada sua discussão.
1949

Art. 49. Quando a Mesa enviar qualquer papel a uma Comissão, esta pretender que outra
se manifeste sôbre a matéria, ou com ela se reuna para deliberar a respeito, o Presidente
da Comissão enviará, no primeiro caso, ao Presidente da Câmara, requerimento escrito
e, no segundo, entender-seá com o Presidente da outra Comissão. Nessa última hipótese,
será designada, de comum acôrdo, a data em que se realizará a sessão conjunta.
§ 1º Quando um Deputado pretender que alguma Comissão se manifeste sôbre determinada matéria, apresentará requerimento escrito nesse sentido, com a indicação
precisa da questão sôbre a qual deseja o pronunciamento da Comissão.
§ 2º O pronunciamento da Comissão, nos casos dos parágrafos anteriores, versará exclusivamente sôbre a questão formulada.
Art. 72. (...)
§ 4º Se qualquer Deputado ou Comissão requerer, por escrito, a remessa, a determinada
Comissão, de papéis despachados a outra, ou pretender que lhes seja dado destino diferente, será o requerimento, se não fôr atendido imediatamente, submetido, na sessão
seguinte, à deliberação da maioria absoluta dos Deputados.
Art. 100. (...)
§ 2º Não será aceito pelo Presidente, com recurso de seu despacho para o Plenário, o
requerimento de audiência de Comissão sôbre proposição que não tenha relação com
as matérias da competência da mesma.
1947

Art. 42. (...)
§ 4º Quando a Mesa enviar qualquer papel a uma Comissão, e esta pretender que outra
se manifeste sôbre a matéria, ou com ela se reuna para deliberar a respeito, o Presidente
da Comissão enviará, no primeiro caso ao Presidente da Câmara, requerimento escrito,
e, no segundo, entender-se-á com o Presidente da outra Comissão. Nesta última hipótese, ambos designarão, de comum acôrdo, a data em que se realizará a sessão conjunta.
§ 5º Quando um Deputado pretender que alguma Comissão se manifeste sôbre determinada matéria, requerê-lo-á, por escrito, e êsse requerimento, sujeito à discussão será
submetido à votação da Câmara, presente a maioria absoluta aos Deputados.
§ 6º Quando alguma Comissão solicitar o pronunciamento de outra, versará êste, unicamente, sôbre a questão apresentada, nos têrmos em que foi formulada.
Art. 61. (...)
§ 1º Se qualquer Deputado requerer, por escrito, a remessa a determinada Comissão de
papéis despachados a outra, pelo 1º Secretário, ou que lhes seja dado outro destino, será
êste requerimento, se não fôr atendido imediatamente, submetido, na sessão seguinte
à deliberação da maioria absoluta dos Deputados. Idêntico requerimento de qualquer
Comissão será despachado pelo Presidente da Câmara.
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1934

Art. 75. (...)
§ 1º Quando a Mesa enviar quaesquer papeis a uma Commissão, e esta pretender que
outra se manifeste sobre a materia, ou com ella se reuna para deliberar a respeito, o seu
Presidente enviará á Mesa requerimento escripto e dará conhecimentodo despacho aos
demais membros.
§ 2º Sempre que fôr deferido um requerimento de reunião conjuncta de duas ou
mais Commissões, o 1º Secretario dará conhecimento do despacho aos respectivos
Presidentes.
§ 3º Quando um Deputado pretender que uma Commissão se manifeste sobre determinada materia, requererá isso por escripto, sendo o requerimento submettido á votação da
Camara, independentemente de discussão, presente a maioria absoluta dos Deputados.
Art. 100. (...)
§ 2º Se qualquer Deputado requerer, por escripto, a remessa a determinada Comissão
de papéis despachados a outra pelo 1º Secretário, ou que lhes seja dado outro destino,
será êste requerimento opportunamente submettido à deliberação da maioria absoluta
dos Deputados.
1928

Art. 128. (...)
§ 1º Quando a Mesa enviar quaesquer papeis a uma Commissão, e esta pretender que outra se manifeste sobre a materia, ou com ella se reunir para deliberar a respeito, o seu Presidente enviará á Mesa requerimento escripto e dar-lhes-á conhecimento desse despacho.
§ 2º Sempre que fôr deferido um requerimento de reunião conjuncta de duas ou
mais Commissões, o 1º Secretario dará conhecimento do despacho aos respectivos
Presidentes.
§ 3º Quando um Deputado pretender que uma Commissão se manifeste sobre determinada materia, o requererá por escripto, sendo o requerimento submettido á votação da
Camara, independentemente de discussão, presente a maioria absoluta dos Deputados.
Art. 153. (...)
§ 2º Si qualquer Deputado requerer, por escripto, a remessa a determinada Comissão
de papeis despachados a outra pelo 1º Secretário, ou que lhes seja dado outro destino,
será este requerimento opportunamente submettido à deliberação da maioria absoluta
dos Deputados.

Art. 142. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie,
que regulem matéria idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer Comissão ou Deputado
ao Presidente da Câmara, observando-se que:
I – do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo de
cinco sessões contado de sua publicação;
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II – considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições
apensadas.19
Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes
de a matéria entrar na Ordem do Dia ou, na hipótese do art. 24, II, antes
do pronunciamento da única ou da primeira Comissão incumbida de examinar o mérito da proposição.
1972

Art. 125. (...)
§ 5º Os projetos que versem matéria análoga ou conexa à de outro já em tramitação
serão a ele anexados pelo Presidente da Câmara, de ofício ou mediante requerimento
de Comissão ou de Deputado.

Art. 143. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas:
I – ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, sem
incorporação, os demais;
II – terá precedência:
a) a proposição do Senado sobre a da Câmara;
b) a mais antiga sobre as mais recentes proposições;
III – em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na
Ordem do Dia da mesma sessão.
Parágrafo único. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas.
1904

Art. 186. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1891

Art. 145. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.

19
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Art. 144

1870

Art. 170. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1831

Art. 158. Sempre que hajão dois ou mais projectos sobre o mesmo objecto, haverá uma
discussão previa sobre qual será preferido para a discussão, sem com tudo se entender
que os outros ficão regeitados.

CAPÍTULO III
DA APRECIAÇÃO PRELIMINAR
Art. 144. Haverá apreciação preliminar em Plenário quando for provido recurso contra parecer terminativo de Comissão, emitido na forma do art. 54.
Parágrafo único. A apreciação preliminar é parte integrante do turno em
que se achar a matéria.20
1972

Art. 28. (...)
§ 4º (...)
j) (...) Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por dois terços de qualquer de
suas Turmas, ou por maioria absoluta dos membros que integram o seu todo, concluir
parecer pela inconstitucionalidade de proposição, será esta enviada imediatamente ao
Plenário, por intermédio da Mesa, ainda quando já distribuída a outras Comissões,
para imediata inclusão na Ordem do Dia, em discussão prévia. Adotar-se-á a mesma
solução quando a declaração de inconstitucionalidade, embora não se refira a todos,
alcance os preceitos fundamentais da proposição. Se o Plenário julgar constitucional a
proposição, esta voltará às outras Comissões, às quais tenha sido distribuída; se julgar
inconstitucional, estará rejeitada.
1955

Art. 51. Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por dois têrços de qualquer de suas Turmas, ou por maioria absoluta dos membros que integram o seu todo,
concluir parecer pela inconstitucionalidade de proposição, será esta enviada imediatamente ao Plenário, por intermédio da Mesa, ainda quando já distribuída a outras
20

Artigo com redação dada pela Resolução nº 10 de 1991. Redação original: “Art. 144. Haverá apreciação preliminar, em Plenário, na forma e condições previstas nos §§ 1º e 2º do art. 54. Parágrafo único.
A apreciação preliminar é parte integrante do turno em que se achar a matéria.”
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Comissões, para imediata inclusão na Ordem do Dia, em discussão prévia. Adotar-se-á
a mesma solução quando a declaração de inconstitucionalidade, embora não se refira a
todos, alcance os preceitos fundamentais da proposição. (...)
1949

Art. 51. Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por sua maioria absoluta,
concluir parecer pela inconstitucionalidade da proposição, será esta enviada, diretamente, ao Plenário, ainda quando já distribuída a outras Comissões, para imediata
inclusão na Ordem do Dia, em discussão previa. (...)

Art. 145. Em apreciação preliminar, o Plenário deliberará sobre a proposição somente quanto à sua constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária.
§ 1º Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou incompatibilidade financeira ou orçamentária,
a votação far-se-á primeiro sobre ela.
§ 2º Acolhida a emenda, considerar-se-á a proposição aprovada quanto à
preliminar, com a modificação decorrente da emenda.
§ 3º Rejeitada a emenda, votar-se-á a proposição, que, se aprovada, retomará o seu curso, e, em caso contrário, será definitivamente arquivada.
1972

Art. 137. O projeto sujeito à discussão prévia não receberá emendas.
1955

Art. 109. O projeto sujeito à discussão prévia não receberá emendas.

Art. 146. Quando a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
ou a Comissão de Finanças e Tributação, apresentar emenda tendente a
sanar vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade, e de inadequação
ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, respectivamente, ou o
fizer a Comissão Especial referida no art. 34, II, a matéria prosseguirá o
seu curso, e a apreciação preliminar far-se-á após a manifestação das demais Comissões constantes do despacho inicial.
Art. 147. Reconhecidas, pelo Plenário, a constitucionalidade e a juridicidade ou a adequação financeira e orçamentária da proposição, não poderão essas preliminares ser novamente arguidas em contrário.

554

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 148

1955

Art. 51. (...) Se o Plenário julgar constitucional a proposição, esta voltará às outras Comissões, às quais tenha sido distribuída; se julgar inconstitucional, será considerada
rejeitada.
1949

Art. 116. Haverá, nos termos do art. 51, uma discussão prévia para as proposições consideradas inconstitucionais pela maioria absoluta da Comissão de Constituição e Justiça, e que será automaticamente encerrada com o decurso de duas sessões.

CAPÍTULO IV
DOS TURNOS A QUE ESTÃO SUJEITAS AS PROPOSIÇÕES
Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas,
na sua apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à
Constituição, os projetos de lei complementar e os demais casos expressos
neste Regimento.
1972

Art. 152. Os projetos serão submetidos a duas discussões, exceto os seguintes, que só
terão uma:
I – os em regime de urgência;
II – os que, tendo sido submetidos a duas ou mais Comissões, tenham obtido pareceres
favoráveis unânimes das mesmas;
III – os oriundos do Senado, ou ali emendados;
IV – os de iniciativa do Poder Executivo;
V – os de créditos suplementares ou especiais, solicitados pelo Poder Executivo, ou
pelos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional;
VI – os relativos a decisões do Tribunal de Contas;
VII – os de resolução, a não ser quando visem a alterar o Regimento Interno.
Art. 153. Logo após encerrada a votação em discussão única de qualquer projeto, nas
condições previstas nos incisos I ou II do artigo anterior, é lícito a qualquer Deputado
solicitar ao Plenário uma segunda discussão, desde que emendado.
1962

Art. 59. Só terão uma discussão os projetos de iniciativa do Govêrno.
1955

Art. 120. Todos os projetos serão submetidos a duas discussões, exceto:
I – os em regime de urgência;
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II – os que, tendo sido submetidos a duas ou mais Comissões, tenham obtido pareceres
favoráveis unânimes das mesmas;
III – os oriundos do Senado, ou ali emendados;
IV – os que aprovam tratados ou convênios internacionais;
V – os de iniciativa de Comissões, ou da Mesa;
VI – os que abrem créditos suplementares ou especiais, solicitados pelo Poder Executivo,
ou Judiciário;
VII – os que opinam sobre decisões do Tribunal de Contas;
VIII – os de resolução, a não ser quando visam alterar o Regimento Interno.
Parágrafo único. Logo após ser encerrada a votação em discussão única de qualquer
projeto, nas condições previstas nos itens I ou II, é lícito a qualquer Deputado solicitar
ao Plenário uma segunda discussão, desde que emendado.
1949

Art. 114. Tôda proposição sujeita a debate, exceto as que tiverem tramitação especial,
será submetida a uma única discussão, ressalvado o disposto nos três artigos seguintes.
Art. 115. Haverá uma discussão especial, sem votação, para os projetos de autoria de
Deputado, durante o tempo em que os mesmos permanecerem em pauta.
Art. 116. Haverá, nos termos do art. 51, uma discussão prévia para as proposições consideradas inconstitucionais pela maioria absoluta da Comissão de Constituição e Justiça, e que será automaticamente encerrada com o decurso de duas sessões.
Art. 117. Haverá uma discussão suplementar nos casos dos arts. 123 e 173, § 4º.
1947

Art. 109. (...)
§ 1º O projeto de lei iniciado na Câmara será, em regra, sujeito a duas discussões.
§ 2º Salvo o disposto no parágrafo seguinte, serão sujeitos a uma discussão apenas,
correspondente à última, os projetos de lei:
I – vindos do Senado;
II – oferecidos pelo Poder Executivo;
III – propostas pelos tribunais;
IV – parte de proposição destacada, aprovada para constituir projeto separado;
V – indicação e requerimento sujeitos a discussão;
VI – a resolução do art. 48, § 2º, da Constituição da República.
§ 3º Sofrerão uma só discussão, que corresponderá à inicial, as seguintes proposições:
I – que autorize o Govêrno a declarar guerra, ou a fazer a paz;
II – que conceda, ou negue passagem a fôrças estrangeiras pelo território do País, para
operações militares;
III – que resolva, definitivamente, sôbre tratados e convenções com as nações
estrangeiras;
IV – que autorize a decretação, ou a prorrogação, de estado de sítio, em um ou mais
pontos do território nacional;
V – que aprove ou são, ou suspenda, o estado de sítio que, no intervalo das sessões,
houver sido decretado pelo Poder Executivo;
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VI – sôbre a economia interna da Câmara;
VII – que conceda, ou negue, licença para a prisão, ou processo, de Deputado;
VIII – sôbre a tomada de contas;
IX – sôbre os créditos solicitados pelo Govêrno em mensagem.
§ 4º A discussão, a que se refere o nº IV do § 2º, denominar-se-á especial.
§ 5º Se fôr apresentada a qualquer parecer, e aprovada, emenda que tenha o caráter de
projeto de lei, ou de resolução, será subordinada à discussão que couber.
§ 6º A emenda destacada, sem pronunciamento do Plenário sôbre o seu mérito, sofrerá
os trâmites regimentais que regeriam a espécie se se tratasse de proposição originariamente autônoma.
1934

Art. 185. (...)
§ 1º Os projectos de lei, ou de resolução, iniciados na Camara, serão sujeitos a tres discussões, salvo o disposto nos §§ seguintes.
§ 2º Salvo ainda o disposto nos §§ seguintes, serão sujeitos a duas discussões apenas
correspondentes á 2ª e á 3ª, os projectos de lei ou de resolução:
a) oriundos de Commissões;
b) vindos do Senado;
c) offerecidos pelo Poder Executivo.
§ 3º Soffrerão uma só discussão, que corresponderá á segunda, as seguintes proposições:
a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer a paz;
b) concedendo, ou negando, passagem a forças estrangeiras pelo territorio do Paiz, para
operações militares:
c) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras;
d) autorizando a decretação, ou a prorogação do estado de sitio em um ou mais pontos
do territorio nacional;
e) approvando, ou não, ou suspendendo o estado de sitio que, na ausencia do Congresso, houver sido decretado pelo Poder Executivo;
f) approvando, ou não, os projectos de lei, ou de resolução, que o Poder Executivo haja vetado;
g) adiando, ou prorogando, as sessões legislativas;
h) sobre a economia interna da Camara;
i) as emendas vindas do Senado.
§ 4º Terão uma só discussão, que corresponderá á terceira:
a) a parte da proposição ou emenda approvada, destacada para constituir projecto
separado;
b) qualquer indicação;
c) os pareceres que a devam soffrer;
d) os requerimentos a ella sujeitos;
e) os projectos de que trata o art. 80, § 2º.
§ 5º Se fôr apresentada a qualquer parecer, e approvada, emenda que tenha o caracter
de projecto de lei, ou resolução, será subordinada á alinea a do paragrapho anterior,
considerando-se o parecer prejudicado.
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Art. 149. Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo:
I – no caso dos requerimentos mencionados no art. 117, em que não há
discussão;
II – se encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, quando a
matéria será dada como definitivamente aprovada, sem votação, salvo se
algum Líder requerer seja submetida a votos;
III – se encerrada a discussão da redação final, sem emendas ou retificações, quando será considerada definitivamente aprovada, sem votação.

CAPÍTULO V
DO INTERSTÍCIO
Art. 150. Excetuada a matéria em regime de urgência, é de duas sessões o
interstício entre:
I – a distribuição de avulsos dos pareceres das Comissões e o início da
discussão ou votação correspondente;
II – a aprovação da matéria, sem emendas, e o início do turno seguinte.
1972

Art. 167. Haverá entre a votação em primeira discussão e a segunda discussão o interstício de quarenta e oito horas, dispensável pelo Plenário, ou, nos últimos quinze dias da
sessão legislativa, pela Presidência.
1955

Art. 132. Haverá entre a votação em primeira discussão e a segunda discussão o interstício de 48 horas, que poderá ser dispensado pelo Plenário, ou pela Presidência, se nos
últimos 15 dias da sessão legislativa.
1949

Art. 123. Sempre que uma Comissão, ao opinar sôbre determinado projeto, lhe tenha
oferecido substitutivo, e êste haja sido aprovado pela Câmara, haverá, com o interstício
de 48 horas, discussão suplementar pelo prazo improrrogável de duas sessões, durante
as quais poderão ser oferecidas novas emendas.
1947

Art. 73. Denomina-se interstício o prazo decorrente entre dois atos consecutivos, referentes à mesma proposição.
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§ 1º Entre cada votação e a discussão seguinte do mesmo projeto, mediarão, pelo menos, quarenta e oito horas de intervalo, salvo concessão de urgência, pela qual a proposição que não receber emenda, figurará, obrigatoriamente, na Ordem do Dia seguinte;
a que receber emenda, será enviada à Comissão que deverá emitir parecer, por escrito,
dentro em vinte e quatro horas.
(...)
§ 4º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado à redação para nova discussão.
§ 5º Considerada a extensão do projeto e o número das emendas, a serem incorporadas na
redação, o Presidente poderá prorrogar o prazo conferido às Comissões, para o redigir.
1934

Art. 116. Denomina-se intersticio o prazo decorrente entre dois actos consecutivos referentes a uma mesma proposição.
§ 1º Entre cada votação e a discussão seguinte de um mesmo projecto mediarão, pelo
menos, quarenta e oito horas.
(...)
§ 4º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado á redacção para nova discussão.
§ 5º Tendo em vista a extensão do projecto e o numero das emendas, que lhe devam
ser incorporadas na redação para a 3ª discussão, o Presidente poderá prorogar o prazo
assignado ás Commissões para essa redacção.
Art. 117. As proposições de discussão especial têm intersticios especiaes, expressamente determinados.
1928

Art. 169. Denomina-se intersticio o prazo decorrente entre dois actos consecutivos referentes a uma mesma proposição.
§ 1º Entre cada votação e a discussão seguinte de um mesmo projecto mediarão, pelo
menos, quarenta e oito horas.
(...)
§ 4º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado á redacção para nova discussão.
§ 5º Tendo em vista a extensão do projecto e o numero das emendas, que lhe devem
ser incorporadas na redação para a 3ª discussão, o Presidente poderá prorogar o prazo
assignado ás Commissões para essa redacção.
Art. 170. Os pareceres sobre reconhecimento de poderes e as proposições de discussão
especial teem intersticios especiaes, expressamente determinados.
1904

Art. 180. Entre cada uma das discussões de qualquer projecto de lei ou de resolução
devem mediar, pelo menos, dous dias; (...)
1891

Art. 131. Entre cada uma das discussões de qualquer projecto de lei ou de resolução
devem mediar, pelo menos, dous dias; (...)
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1870

Art. 155. Entre cada uma das discussões de qualquer projecto de lei ou de resolução
devem mediar, pelo menos, tres dias; (...)
1831

Art. 141. Entre cada huma das discussões de qualquer projecto de lei devem mediar,
pelo menos, tres dias; (...)
1826

158. Não principiará a discussão de qualquer projecto sem que tenhão decorrido, pelo
menos tres dias depois da segunda leitura.
175. Entre cada huma das tres discussões de qualquer projecto de lei devem medear,
pelo menos, tres dias.

Parágrafo único. A dispensa de interstício para inclusão em Ordem do Dia
de matéria constante da agenda mensal a que se refere o art. 17, I, s, poderá
ser concedida pelo Plenário, a requerimento de um décimo da composição
da Câmara ou mediante acordo de Lideranças, desde que procedida a distribuição dos avulsos com antecedência mínima de quatro horas.
1972

Art. 167. (...) [o interstício entre a primeira e a segunda discussão é] dispensável pelo
Plenário, ou, nos últimos quinze dias da sessão legislativa, pela Presidência.
1955

Art. 132. (...) [o interstício entre a primeira e a segunda discussão] poderá ser dispensado pelo Plenário, ou pela Presidência, se nos últimos 15 dias da sessão legislativa.
1947

Art. 73. (...)
§ 2º A Câmara pode diminuir o interstício, a requerimento de qualquer Deputado. Não
se poderá, porém, na mesma sessão, proceder à votação e discussão subseqüente.
§ 3º Não poderá ser dispensado de interstício, para discussão, após a sua aprovação, o
projeto emendado que será submetido à Comissão, para a redação do vencido.
(...)
§ 6º O projeto do Senado emendado na Câmara terá dispensa de interstício, desde que
não se torne necessária a redação da emenda.
1934

Art. 116. (...)
§ 2º A Camara poderá diminuir esse intersticio, a requerimento de qualquer Deputado,
nunca, porém, de modo que se façano mesmo dia uma votação e a discussão subsequente.
§ 3º Não poderão ser dispensados de intersticio para a discussão, após a sua approvação, os projectos emendados, que serão enviados ás Commissões para a redação do
vencido.
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1928

Art. 169. (...)
§ 2º A Camara poderá restringir esse intersticio, a requerimento de qualquer
Deputado, de modo, porém, que se não faça em o mesmo dia uma votação e a discussão
subsequente.
§ 3º Não poderão ser dispensados de intersticio para a discussão, após a sua approvação,
os projectos emendados, que serão enviados ás Commissões para a redação do vencido.
1904

Art. 180. (...) a Camara poderá, quando julgar conveniente, restringir estes intervallos,
mas de sorte que nunca se façam no mesmo dia as duas ultimas discussões.
1891

Art. 131. (...) a Camara poderá, quando julgar conveniente, restringir estes intervallos,
porem de sorte que nunca se façam no mesmo dia todas as discussões.
1870

Art. 155. (...) a Camara poderá, quando julgar conveniente, restringir estes intervallos,
porem de sorte que nunca se fação no mesmo dia todas as tres discussões.
1831

Art. 141. (...) a Camara poderá, quando julgar conveniente, restringir estes intervallos,
porem de sorte que nunca se fação no mesmo dia todas as três discussões.
1826

176. No cazo de urgencia decedida poderá a Camara restringir estes intervallos; porem
de sorte, que nunca se fação no mesmo dia todas as tres discussões.

CAPÍTULO VI
DO REGIME DE TRAMITAÇÃO
Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser:
I – urgentes as proposições:
a) sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa de forças
brasileiras para o exterior;
b) sobre suspensão das imunidades de Deputados, na vigência do estado
de sítio ou de sua prorrogação;
c) sobre requisição de civis e militares em tempo de guerra, ou quaisquer
providências que interessem à defesa e à segurança do País;
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d) sobre decretação de impostos, na iminência ou em caso de guerra
externa;
e) sobre medidas financeiras ou legais, em caso de guerra;
f) sobre transferência temporária da sede do Governo Federal;
g) sobre permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente;
h) sobre intervenção federal, ou modificação das condições de intervenção
em vigor;
i) sobre autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente da República
para se ausentarem do País;
j) oriundas de mensagens do Poder Executivo que versem sobre acordos,
tratados, convenções, pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política internacional, a partir de sua aprovação pelo órgão técnico
específico, através de projeto de decreto legislativo, ou que sejam por outra
forma apreciadas conclusivamente;
l) de iniciativa do Presidente da República, com solicitação de urgência;
m) constituídas pelas emendas do Senado Federal a projetos referidos na
alínea anterior;
n) referidas no art. 15, XII;
o) reconhecidas, por deliberação do Plenário, de caráter urgente, nas hipóteses do art. 153;
1972

Art. 147. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, serão:
I – urgentes;
Art. 148. Serão urgentes as proposições:
I – sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa de forças brasileiras para
o exterior;
II – sobre decretação, prorrogação, ou suspensão de estado de sítio;
III – sobre requisição de civis e militares em tempo de guerra, ou quaisquer providências que interessem à defesa e à segurança do País;
IV – sobre decretação de impostos extraordinários na iminência ou em caso de guerra
externa;
V – sobre medidas financeiras ou legais, em casos de guerra;
VI – sobre transferência, temporariamente, da sede do Governo Federal;
VII – sobre permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território nacional
ou, por motivos de guerra, nele permaneçam temporariamente;
VIII – sobre intervenção federal, ou modificação das condições de intervenção em vigor;
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IX – sobre autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente da República para se ausentarem do País;
X – oriundas de mensagem do Poder Executivo que versem sobre acordos, tratados,
convenções, pactos, convênios, protocolos e demais instrumentos de política internacional, a partir de sua aprovação, pelo órgão técnico específico, através de projeto de
decreto legislativo ou de outra forma apreciados conclusivamente;
XI – reconhecidas, por deliberação do Plenário, de caráter urgente ante a situação de
calamidade pública e as que visem à prorrogação de prazos legais a se findarem, ou à
adoção, ou alteração, definitiva de lei para aplicar-se em época certa e próxima;
XII – de iniciativa do Presidente da República com tramitação em prazo determinado,
trinta e cinco dias após a data de seu recebimento pela Câmara;
XIII – constituídas pelas emendas do Senado Federal a projetos de iniciativa do Presidente da República com tramitação em prazo determinado.
Art. 200. Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa, poderão ser considerados urgentes, a requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas ou da
de Finanças, sujeitos diretamente à aprovação do Plenário, os projetos de leis periódicas.
1962

Art. 61. Terão regime de urgência os projetos oriundos de mensagem do Poder Executivo que versem sôbre acôrdos, tratados, convenções, pactos, convênios, protocolos
e demais instrumentos de política internacional, a partir de sua aprovação pelo órgão técnico específico de projeto de decreto legislativo ou de outra forma apreciados
conclusivamente.
1955

Art. 116. Os projetos, quanto à natureza de sua tramitação, serão:
I – urgentes;
Art. 117. Serão urgentes os projetos:
I – que autorizem o Govêrno a declarar guerra ou a fazer a paz, ou a enviar fôrças brasileiras para o exterior;
II – que decretem, prorroguem, ou suspendam, o estado de sítio;
III – que, em tempo de guerra, disponham sobre requisições civis e militares ou quaisquer providências que interessem à defesa e à segurança do Pais;
IV – que, na iminência ou em caso de guerra externa, visem a decretação de impostos
extraordinários;
V – que objetivem o assentamento de medidas financeiras ou legais, em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública;
VI – que transfiram, temporàriamente, a sede do Govêrno Federal;
VII – que autorizem o Presidente da República a permitir que fôrças estrangeiras transitem pejo território nacional ou, por motivos de guerra, nêle permaneçam
temporàriamente;
VIII – que decretem, aprovem ou suspendam a intervenção federal, ou modifiquem as
condições de intervenção em vigor;
IX – que autorizem o Presidente ou o Vice-Presidente a se ausentarem do Pais;
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X – que orce a receita e fixe a despesa;
XI – que, observadas as exigências regimentais, sejam reconhecidos, por deliberação
do Plenário, como de caráter urgente, ante a situação de calamidade pública que visem
a atender ou a necessidade da prorrogação de prazos legais a se findarem.
Art. 160. Nos últimos dez dia de cada sessão legislativa, poderão ser considerados urgentes, a requerimento da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, ou de
Finanças, sujeito diretamente à aprovação do Plenário os projetos de créditos previstos
no art. 179 e os projetos de leis periódicas.
1949

Art. 155. Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa, serão considerados urgentes, independentemente de requerimento, os projetos de créditos previstos no § 3º do
art. 170, os projetos de leis periódicas e os indicados pela maioria da Mesa, por sete
Presidentes de Comissões Permanentes, ou pelo quarto da totalidade dos Deputados.
§ 1º Não havendo parecer escrito, nos casos dêste artigo, as Comissões opinarão verbalmente, em qualquer hipótese, e sem direito a qualquer prazo.
§ 2º Dar-se-á o encerramento da discussão, automaticamente, após falarem quatro
oradores.
1947

Art. 72. Quando faltarem, apenas, dez dias para o término dos trabalhos, serão considerados urgentes os projetos de crédito solicitados pelo Govêrno e os indicados por
sete Presidentes de Comissões Permanentes, pela maioria da Mesa, ou pelo quarto da
totalidade dos Deputados.
1934

Art. 112. (...)
§ 1º Considerar-se-á urgente todo o assumpto cujos effeitos dependem de deliberação
e execução immediatas.
Art. 115. Quando faltarem apenas oito dias para o encerramento dos trabalhos legislativos serão considerados urgentes os projectos de creditos solicitados pelo Governo.
1928

Art. 165. (...)
§ 5º Considerar-se-á urgente todo o assumpto cujos effeitos dependem de deliberação
e execução immediatas.
Art. 168. Quando faltarem apenas oito dias para o encerramento dos trabalhos legislativos serão considerados urgentes os projectos de creditos solicitados pelo Governo.
1904

Art. 92. Urgente para se interromper a Ordem do Dia, só se deve entender aquelle
negocio, cujo resultado se tornaria nullo e de nenhum effeito, si deixasse de ser tratado
immediatamente.
Art. 154. O projecto iniciado na Camara ou no Senado, que tenha por fim a prorogação
da sessão legislativa, independente de parecer de Commissão será sempre considerado
materia urgente, e preferirá na discussão e votação a outro qualquer projecto, mesmo
os relativos ás leis annuas.
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1891

Art. 72. Urgente para se interromper a Ordem do Dia só se deverá entender aquelle
negocio, cujo resultado se tornaria nullo e de nenhum effeito, si deixasse de ser tratado
immediatamente. (...)
1870

Art. 73. Urgente para se interromper a Ordem do Dia, só se deve entender aquelle
negocio, cujo resultado se tornaria nullo e de nenhum effeito, se deixasse de tratar-se
immediatamente. (...)
1831

Art. 73. Urgente para se interromper a Ordem do Dia, só se deve entender aquelle
negocio, cujo resultado se tornaria nullo, e de nenhum effeito, caso não se tratasse naquella sessão.

II – de tramitação com prioridade:
a) os projetos de iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do
Ministério Público, da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do
Senado Federal ou dos cidadãos;
b) os projetos:
1 – de leis complementares e ordinárias que se destinem a regulamentar
dispositivo constitucional, e suas alterações;
2 – de lei com prazo determinado;
3 – de regulamentação de eleições, e suas alterações;
4 – de alteração ou reforma do Regimento Interno;
1972

Art. 147. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, serão:
(...)
III – com prioridade;
Art. 150. Serão considerados com prioridade os projetos:
I – de iniciativa do Poder Executivo, ou do Judiciário, bem como da Mesa, de Comissão
Permanente, ou de Senado;
II – assim reconhecidos pela Mesa, ante o parecer unânime das Comissões por onde
transitarem.
1955

Art. 116. Os projetos, quanto à natureza de sua tramitação, serão:
(...)
II – com prioridade;
Art. 118. Serão considerados com prioridade os projetos:
I – que resultem de mensagens do Poder Executivo, ou do Judiciário, bem como da
iniciativa da Mesa, de Comissão Permanente, ou do Senado;
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II – que, pelo interêsse ou pela premente relevância da matéria, observadas as exigências regimentais, assim sejam reconhecidos pela Mesa, ante o parecer unânime das
Comissões por onde transitarem.

III – de tramitação ordinária: os projetos não compreendidos nas hipóteses dos incisos anteriores.
1972

Art. 147. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, serão:
(...)
IV – de tramitação ordinária.
Art. 151. Os projetos não compreendidos nas hipóteses dos arts. 148, 149 e 150 serão
de tramitação ordinária.
1955

Art. 116. Os projetos, quanto à natureza de sua tramitação, serão:
(...)
III – de tramitação ordinária.
Art. 119. Todos os demais projetos, não compreendidos nas hipóteses dos arts. 117 e
118, serão de tramitação ordinária.

CAPÍTULO VII
DA URGÊNCIA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades
regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo, para que determinada
proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja
de logo considerada, até sua decisão final.
§ 1º Não se dispensam os seguintes requisitos:
I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias;
II – pareceres das Comissões ou de Relator designado;
III – quórum para deliberação.
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1972

Art. 194. Urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo a referida no parágrafo
único, para que determinada proposição, nas condições previstas no art. 148, seja de
logo considerada, até sua decisão final.
Parágrafo único. Não se dispensam as seguintes exigências:
a) número legal;
b) distribuição, em avulso, da proposição principal, e, se houver, das acessórias.
1955

Art. 156. Urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo a referida no parágrafo
único, para que determinada proposição, nas condições previstas no artigo, seja de logo
considerada, até sua decisão final.
Parágrafo único. Não se dispensam as seguintes exigências:
I – número legal;
II – distribuição, em avulso, da proposição principal, e, se houver, das acessórias.
1949

Art. 148. Urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo as referidas no parágrafo único, para que determinada proposição, cujos efeitos dependam de execução
imediata, seja de logo considerada, até sua decisão final.
Parágrafo único. Não se dispensam as seguintes exigências:
I – número legal;
II – distribuição em avulso da proposição principal e, se houver, das acessórias;
III – permanência da proposição em pauta, na conformidade do art. 152 e seus
parágrafos.
Art. 149. Não haverá, ou ficará automaticamente encerrada, conforme o caso, discussão especial de proposição em regime de urgência.
1947

Art. 71. Urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo a de número legal e parecer, embora verbal, da Comissão respectiva, para ser determinada proposição, imediatamente, considerada até decisão final.
1934

Art. 112. Urgencia é a dispensa de exigencias regimentaes, salvo a de numero legal e
parecer, mesmo verbal, da Commissão respectiva, para ser determinada proposição
immediatamente considerada até sua decisão final.
(...)
§ 2º O projecto a cujo respeito fôr approvada a urgencia poderá ser incluido em Ordem
do Dia independentemente de dispensa de intersticio.
1928

Art. 165. Urgencia é a dispensa de exigencias regimentaes, salvo a de numero legal, para
ser determinada proposição immediatamente considerada até decisão final da respectiva
discussão.
§ 1º O projecto approvado em virtude de urgencia poderá ser incluido em Ordem do
Dia independentemente de dispensa de intersticio.
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1904

Art. 140. (...) em qualquer caso de urgencia e absoluta necessidade, a Camara poderá
dispensar a impressão [de projeto] a requerimento de qualquer Deputado, independente
de discussão.
1891

Art. 110. (...) em qualquer caso de urgencia e absoluta necessidade, a Camara poderá
dispensar a impressão [de projeto] a requerimento de qualquer Deputado, independente
de discussão.
1831

Art. 121. (...) em qualquer caso de urgencia, e absoluta necessidade, a Camara poderá
dispensar a impressão [de projeto] a requerimento de qualquer Deputado, e por simples
votação, independente de discussão.

§ 2º As proposições urgentes em virtude da natureza da matéria ou de
requerimento aprovado pelo Plenário, na forma do artigo subsequente,
terão o mesmo tratamento e trâmite regimental.

Seção II
Do Requerimento de Urgência
Art. 153. A urgência poderá ser requerida quando:
I – tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e
das liberdades fundamentais;
II – tratar-se de providência para atender a calamidade pública;
III – visar à prorrogação de prazos legais a se findarem, ou à adoção ou
alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima;
IV – pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão.
Art. 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à
deliberação do Plenário se for apresentado por:
I – dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da competência desta;
II – um terço dos membros da Câmara, ou Líderes que representem esse
número;
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III – dois terços dos membros de Comissão competente para opinar sobre
o mérito da proposição.
§ 1º O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação
pode ser encaminhada pelo Autor e por um Líder, Relator ou Deputado
que lhe seja contrário, um e outro com o prazo improrrogável de cinco
minutos. Nos casos dos incisos I e III, o orador favorável será o membro
da Mesa ou de Comissão designado pelo respectivo Presidente.
1972

Art. 195. O requerimento de urgência (art. 148, inciso XI) somente poderá ser submetido à deliberação do Plenário se for apresentado:
I – pela Mesa, por dois terços dos seus membros;
II – pelo Líder da Maioria, ou da Minoria;
III – por um terço dos membros da Câmara;
IV – por Comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição, por dois
terços de seus membros.
Parágrafo único. O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação
pode ser encaminhada pelo Autor e dois Deputados, no máximo, que lhe sejam contrários, cada um pelo prazo improrrogável de cinco minutos. Nos casos dos incisos I e
IV deste artigo, considera-se Autor o membro da Mesa eu da Comissão para esse fim
designado pelo respectivo Presidente.
1955

Art. 157. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do
Plenário se fôr apresentado:
I – pela Mesa, ou por dois terços dos seus membros;
II – pelos Lideres da Maioria, da Minoria ou de Bloco Parlamentar;
III – por cinqüenta Deputados;
IV – por Comissão competente para opinar sôbre o mérito da proposição.
Parágrafo único. O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode
ser encaminhada pelo Autor e dois Deputados no máximo, que lhe sejam contrários,
cada um pelo prazo improrrogável de cinco minutos. Nos casos dos ns. I e IV dêste artigo, considera-se Autor o membro da Mesa ou da Comissão para êsse fim designado pelo
respectivo Presidente.
1949

Art. 150. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido a deliberação se
fôr apresentado:
I – pela Mesa;
II – por Comissão competente para opinar sôbre o mérito da proposição;
III – por Líder de Partido;
IV – pelo Autor da proposição e mais cinqüenta Deputados;
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V – por setenta e cinco Deputados.
§ 1º O requerimento de urgência poderá ser apresentado em qualquer ocasião, mas
somente se interromperá o orador, para anunciá-lo ao Plenário, se se tratar de assunto
referente à segurança nacional, ou à calamidade pública.
§ 2º O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode ser encaminhada pelo Autor, que falará afinal, e dois Deputados, no máximo, que lhe sejam
contrários, cada um pelo prazo improrrogável de dez minutos. Nos casos dos ns. I e
II dêste artigo, considera-se Autor o membro da Mesa ou da Comissão para êsse fim
designado pelo respectivo Presidente.
1947

Art. 71. (...)
§ 2º O requerimento de urgência será apresentado, em qualquer ocasião; mas só poderá
ser submetido à deliberação, se assinado por Líder de representação partidária e mais
50 Deputados, por 75 Deputados, ou por maioria da Mesa, quando se tratar de proposições de iniciativa do Presidente da República oriundas assim do Senado, Tribunais
e Comissões da Câmara, como sôbre matéria regimental, ou de economia interna da
Câmara.
§ 3º Será facultada a palavra, até dez minutos, no máximo, ao Deputado que primeiro
a solicite para impugnar o requerimento de urgência.
§ 4º Independerá de número de assinaturas o requerimento de urgência subscrito pela
maioria da Comissão, ou de uma das Comissões, que tiver falado, ou deva falar, sôbre
a proposição.
(...)
§ 8º Submetido à consideração da Câmara requerimento de urgência será, sem discussão, imediatamente votado.
1934

Art. 112. (...)
§ 3º Os requerimentos de urgencia poderão ser apresentados em qualquer occasião,
devendo ser assignados por cinco Deputados.
§ 4º Independerão desse numero de assignaturas os requerimentos de urgencia, subscriptos pelo Presidente de uma Commissão, pelo Relator do projecto a que se referirem,
ou por qualquer membro da Mesa.
Art. 113. O Presidente interromperá o orador que estiver na tribuna, sempre que fôr
solicitada urgencia para se tratar de assumpto referente á segurança nacional, sendo o
respectivo requerimento subscripto, pelo menos, por 54 Deputados.
Art. 114. Submettido á consideração da Camara o requerimento de urgencia será, sem
discussão, immediatamente votado.
1928

Art. 165. (...)
§ 3º Os requerimentos de urgencia poderão ser apresentados em qualquer occasião,
devendo ser assignados por cinco Deputados.
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§ 4º Independerão desse numero de assignaturas os requerimentos de urgencia, subseriptos pelo Presidente de uma Commissão, pelo Relator do projecto a que se referir, ou
por qualquer membro da Mesa.
§ 5º Considerar-ae-á urgente todo o assumpto cujos effeitos dependem de deliberação
e execução immediatas.
Art. 166. O Presidente interromperá o orador que estiver na tribuna, sempre que fôr
solicitada urgencia para se tratar de assumpto referente á segurança nacional, sendo o
respectivo requerimento subscripto, pelo menos, por 54 Deputados.
Art. 167. Submettido á consideração da Camara o requerimento de urgencia será, sem
discussão, immediatamente votado.
1904

Art. 91. O Deputado que quizer propôr urgencia, uzará da formula – Peço a palavra
para negocio urgente.
Art. 98. Um requerimento de urgência póde ser apresentado em qualquer occasião.
Quando haja orador na tribuna, o Presidente o poderá interromper immediatamente,
sempre que a urgencia fôr pedida para tratar de assumpto que entenda com a segurança
nacional, e o requerimento tenha, pelo menos, 54 assignaturas.
1891

Art. 70. Para se dar urgencia, é necessario que seja o requerimento approvado pela
maioria dos membros presentes, sem discussão.
Art. 71. O Deputado que quizer propôr urgencia, usará da formula – Peço a palavra
para negocio urgente.
1870

Art. 71. Para se dar urgencia é necessario que seja o requerimento della apoiado por cinco Deputados, pelo menos; e que a Camara o declare por meio de votação, sem preceder
discussão.
Art. 72. O Deputado, que quizer propôr urgencia, usará da formula – Peço a palavra
para negocio urgente.
1831

Art. 71. Para se dar urgencia, he necessario que seja o requerimento della apoiado por
cinco Deputados, pelo menos; e que a Camara o declare por meio de votação, precedendo
discussão.
Art. 72. O Deputado, que quizer propor urgencia, usará da formula – Tenho negocio
urgente.
1826

75. Para se dar urgencia he necessario que seja o requerimento della apoiado por sinco Deputados, pelo menos, e que a Camara a declare por meio de votação, precedendo
discussão.
76. O Deputado, que quizer propor urgencia usará da formula – Tenho negocio urgente –.
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§ 2º Estando em tramitação duas matérias em regime de urgência, em
razão de requerimento aprovado pelo Plenário, não se votará outro.
1972

Art. 199. Excetuado o disposto no artigo seguinte, não serão aceitos requerimentos de
urgência estando em tramitação duas matérias sob este regime.
Art. 200. Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa, poderão ser considerados urgentes, a requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas ou da
de Finanças, sujeitos diretamente à aprovação do Plenário, os projetos de leis periódicas.
Parágrafo único. Havendo duas matérias em regime de urgência em razão de requerimentos votados pelo Plenário, não se votará outra.
1955

Art. 159. Excetuado o disposto no artigo seguinte, não serão aceitos requerimentos de
urgência estando em tramitação duas matérias sob êste regime.
1947

Art. 71. (...)
§ 5º Não poderá ser concedida urgência para qualquer proposição, com prejuízo de
urgência já votada, quando não ultimado o andamento da proposição respectiva, salvo o disposto no § 7º, senão em virtude de requerimento assinado pela maioria da
Comissão, a que haja sido distribuída a matéria, pela maioria da Mesa, ou pelo quarto
da totalidade absoluta dos Deputados.
1934

Art. 112. (...)
§ 5º Não poderá ser concedida urgencia para qualquer proposição, emquanto estiver
pendente outra proposição já considerada como tal, salvo o disposto no artigo seguinte.
[Assunto de segurança nacional.]

Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse
nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara,
ou de Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados, sem a restrição contida no § 2º do artigo antecedente.
1972

Art. 198. Poderá ser incluída na Ordem do Dia para discussão e votação imediata,
ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse matéria de
relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento do Líder da Maioria ou da Minoria, aprovado pela maioria absoluta da Câmara, em votação nominal.
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1962

Art. 64. Poderá ser incluída na Ordem do Dia para discussão e votação imediata, ainda
que iniciada a sessão em que fôr apresentada proposição que verse matéria de relevante
e inadiável interêsse nacional, a requerimento do Líder de Bloco, aprovado pela maioria
absoluta da Câmara, em votação nominal.

Art. 156. A retirada do requerimento de urgência, bem como a extinção
do regime de urgência, atenderá às regras contidas no art. 104.
Art. 157. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
1972

Art. 196. Aprovado requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
(...)
§ 6º O projeto em regime de urgência só receberá emendas de Comissão, de Líder da
Maioria, da Minoria, ou da décima parte dos membros da Câmara.
§ 7º Nos projetos em regime de urgência o prazo para a apresentação de emendas será
de vinte e quatro horas, e comum a todas as Comissões.
1962

Art. 62. As matérias submetidas ao regime de urgência só poderão ter a sua votação
encaminhada uma vez, no máximo por um Deputado de cada Partido e um Ministro
que represente o Govêrno, fixado o prazo máximo de cinco minutos para cada orador.
1955

Art. 158. Aprovado requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
Art. 122. Se estiver em regime de urgência o projeto, e não estiver sujeito a tramitação
especial, entrará em Ordem do Dia para discussão e votação 24 horas depois da sua publicação, e só receberá emendas, além das de Comissão, se apresentadas pelos Lideres
da Maioria ou da Minoria, ou de Bloco Parlamentar, ou por Deputados que representem, pelo menos, a décima parte da totalidade da Câmara.
1949

Art. 151. Aprovado requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia, com parecer escrito ou sem
ele, salvo o disposto no artigo seguinte.
Art. 152. Se fôr aprovado requerimento de urgência para uma proposição, antes de sua
inclusão em pauta, o prazo a que se refere o art. 108 será, apenas, o da sessão ordinária
seguinte á em que tenha sido votado aquêle requerimento, caso a matéria já esteja publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos. Se não o estiver, far-se-á dentro
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em 24 horas a publicação, e a proposição, depois disso, ficará em pauta por espaço de
uma sessão apenas.
§ 1º Se a aprovação do requerimento de urgência ocorrer quando já estiver em pauta a
proposição, nela deverá esta permanecer, ainda, durante a sessão ordinária seguinte.
§ 2º Findo o prazo de permanência em pauta, se tiver a proposição recebido emendas,
serão estas publicadas, dentro em vinte e quatro horas. Com as emendas, ou sem elas, será
a matéria incluída em Ordem do Dia, no primeiro lugar, quarenta e oito horas após a sua
permanência em pauta, procedendo-se daí por diante na conformidade do artigo anterior.
1947

Art. 71. (...)
§ 9º Se a Câmara aprovar requerimento de urgência, entrará a matéria, de imediato, em
discussão, prejudicada a Ordem do Dia até decisão do Plenário.
Art. 71. (...)
§ 6º A urgência votada para projeto com aumento de despesa, que não tenha sido originário da Comissão de Finanças, do Poder Executivo ou da Mesa da Câmara, só produzirá efeito setenta e duas horas depois de concedida pelo Plenário.
1934

Art. 114. (...)
Paragrapho unico. Se a Camara approvar o requerimento, entrará a materia immediatamente em discussão, ficando prejudicada a Ordem do Dia até a sua decisão.
1928

Art. 167. (...)
Paragrapho unico. Si a Camara approvar o requerimento [de urgência], entrará a materia
immediatamente em discussão, ficando prejudicada a Ordem do Dia até a sua decisão.
1904

Art. 92. (...)
§ 1º Submettido á Camara o requerimento de urgencia, si ella decidir affirmativamente
por sua maioria, entrará a materia immediatamente em discussão, ficando prejudicada
a Ordem do Dia, até a sua decisão final.
1891

Art. 72. (...) Vencida a urgencia, o Presidente consultará de novo á Camara si o assumpto
é de natureza tal que, não sendo tratado immediatamente, se tornaria nullo ou de nenhum effeito. Si a Camara decidir affirmativamente por sua maioria, entrará a materia
immediatamente em discussão, ficando prejudicada a Ordem do Dia, até sua decisão final; si decidir pela negativa, será a discussão do assumpto adiada para a primeira hora da
sessão do dia seguinte.
1870

Art. 73. Urgente para se interromper a Ordem do Dia, só se deve entender aquelle
negocio, cujo resultado se tornaria nullo e de nenhum effeito, se deixasse de tratar-se
imediatamente. Não se dando este caso, a approvação da urgencia só terá o effeito de
obrigar a que na sessão seguinte seja o negocio tratado de preferencia a qualquer outro.
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§ 1º Se não houver parecer, e a Comissão ou Comissões que tiverem de
opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emiti-lo na referida
sessão, poderão solicitar, para isso, prazo conjunto não excedente de duas
sessões, que lhes será concedido pelo Presidente e comunicado ao Plenário, observando-se o que prescreve o art. 49.
§ 2º Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia
para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. Anunciada a
discussão, sem parecer de qualquer Comissão, o Presidente designará Relator que o dará verbalmente no decorrer da sessão, ou na sessão seguinte,
a seu pedido.
1972

Art. 196. (...)
§ 1º Se não houver parecer, e a Comissão ou Comissões que tiverem de opinar sobre
a matéria não se julgarem habilitadas a emiti-lo na referida sessão, poderão solicitar,
para isso, prazo não excedente de quarenta e oito horas, que lhes será obrigatoriamente
concedido pelo Presidente e comunicado ao Plenário.
§ 2º Se forem duas, ou mais, as Comissões que devam pronunciar-se, será conjunto o
prazo a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3º Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para imediata discussão e votação, com parecer, ou sem ele. Anunciada a discussão sem parecer
de qualquer Comissão, o Presidente designará Relator, que o dará verbalmente, no decorrer da sessão, ou na sessão seguinte (art. 194, parágrafo único).
Art. 104. (...)
Parágrafo único. A proposição em urgência, incluída sem parecer na Ordem do Dia,
será retirada se, ao ser anunciada a sua discussão, as Comissões, através dos respectivos
Relatores, não se declararem dispostas a dá-los oralmente. Se até o início da Ordem do
Dia, não solicitarem as Comissões prazo para o seu pronunciamento, concedido pelo
Plenário, poderá o Presidente designar um Deputado que as substituirá, para oferecer
parecer oral, se o desejar, na sessão seguinte.
1955

Art. 158. (...)
§ 1º Se não houver parecer, e a Comissão ou Comissões que tiverem de opinar sôbre a
matéria não se julgarem habilitados a emiti-lo na referida sessão, poderão solicitar, para
isso, prazo não excedente de 48 horas, que lhes será obrigatòriamente concedido pelo
Presidente e comunicado ao Plenário.
§ 2º Se forem duas, ou mais as Comissões que devam pronunciar-se, será conjunto o
prazo a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3º Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia, para imediata discussão e votação, com parecer, ou sem êle. Anunciada a discussão e apurada a
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falta do parecer de qualquer Comissão, o Presidente designará um Relator que o dará
verbalmente, no correr da sessão.
Art. 80. (...)
Parágrafo único. A proposição em urgência incluída sem parecer será retirada da Ordem do Dia, se, ao ser anunciada a sua discussão, as Comissões, através dos respectivos
Relatores, não se declararem dispostos a dá-lo oralmente. Se até ao fim da sessão não
solicitarem as Comissões prazo para o seu pronunciamento, concedido pelo Plenário,
poderá o Presidente designar um Deputado que as substituirá, com parecer oral, na
sessão seguinte.
1949

Art. 151. (...)
§ 1º Se não houver parecer e a Comissão que tiver de opinar sôbre a matéria não se
julgar habilitada a emiti-lo na referida sessão, poderá solicitar, para isso, prazo não
excedente a 48 horas, que lhe será obrigatoriamente concedido pelo Presidente e comunicado ao Plenário.
§ 2º Se forem duas, ou mais, as Comissões que devam pronunciar-se, será conjunto o
prazo a que se refere o parágrafo anterior.
1947

Art. 71. (...)
§ 1º Concedida urgência para proposição sem parecer, terá cada uma das Comissões,
que tiverem de se manifestar, o prazo improrrogável de cinco dias para êsse fim.
1904

Art. 92. (...)
§ 2º Quanto ao andamento do negocio declarado urgente, a não se tratar de simples
requerimento, parecer ou projecto de Commissão, todo e qualquer outro assumpto,
seja projecto ou indicação, depois de offerecido e fundamentado pelo Autor ou um
dos Autores, deverá ser remetido ao estudo da Commissão competente, na fórma dos
arts. 136 e seguintes.

§ 3º Na discussão e no encaminhamento de votação de proposição em
regime de urgência, só o Autor, o Relator e Deputados inscritos poderão
usar da palavra, e por metade do prazo previsto para matérias em tramitação normal, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e
contrários. Após falarem seis Deputados, encerrar-se-ão, a requerimento
da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes que representem esse número, a discussão e o encaminhamento da votação.
1972

Art. 196. (...)
§ 4º Após falarem quatro oradores encerrar-se-á, automaticamente, a discussão.
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1955

Art. 158. (...)
§ 4º Após falarem quatro oradores encerrar-se-á, automàticamente, a discussão.

§ 4º Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às Comissões respectivas e mandadas a publicar. As Comissões
têm prazo de uma sessão, a contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, o qual pode ser dado verbalmente, por motivo justificado.
1972

Art. 196. (...)
§ 5º Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às
Comissões respectivas e mandadas a imprimir. As Comissões têm o prazo de vinte e
quatro horas, a contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, e nenhuma
emenda ou subemenda poderá ser votada sem ser publicada no Diário do Congresso
Nacional. Este parecer pode ser dado verbalmente, respeitadas as normas regimentais.
1955

Art. 158. (...)
§ 5º Emendada a proposição, quando em discussão, serão as emendas imediatamente
distribuídas às Comissões respectivas e mandadas a imprimir. As Comissões têm o
prazo de 24 horas do recebimento para parecer e nenhuma emenda ou subemenda
poderá ser votada sem que tenha sido publicada no Diário do Congresso Nacional. Êste
parecer pode ser dado verbalmente, respeitadas as normas regimentais.
1949

Art. 153. Emendada, em discussão suplementar, proposição em regime de urgência,
serão as emendas publicadas, dentro em 24 horas, e votadas imediatamente depois,
com parecer verbal.

§ 5º A realização de diligência nos projetos em regime de urgência não
implica dilação dos prazos para sua apreciação.
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CAPÍTULO VIII
DA PRIORIDADE
Art. 158. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte,
logo após as proposições em regime de urgência.
1972

Art. 201. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte, logo após as em
regime de urgência e as de tramitação especial.
1955

Art. 161. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte, logo após as que
acaso se encontrem em regime de urgência.

§ 1º Somente poderá ser admitida a prioridade para a proposição:
I – numerada;
II – publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos;
III – distribuída em avulsos, com pareceres sobre a proposição principal e
as acessórias, se houver, pelo menos uma sessão antes.
1972

Art. 202. Somente poderá ser admitida a prioridade para a proposição:
I – numerada;
II – publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos;
III – distribuída em avulsos com pareceres sobre a proposição principal, pelo menos
vinte e quatro horas antes.
1955

Art. 162. Sòmente poderá ser admitida a prioridade para a proposição:
I – numerada;
II – publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos;
III – distribuída em avulsos pelo menos vinte e quatro horas antes;
IV – com pareceres sôbre a proposição principal, impressos e distribuídos vinte e quatro horas antes.
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§ 2º Além dos projetos mencionados no art. 151, II, com tramitação em
prioridade, poderá esta ser proposta ao Plenário:
I – pela Mesa;
II – por Comissão que houver apreciado a proposição;
III – pelo Autor da proposição, apoiado por um décimo dos Deputados ou
por Líderes que representem esse número.
1972

Art. 203. A prioridade poderá ser determinada:
I – de ofício, pela Mesa;
II – a requerimento:
a) da Comissão específica que houver relatado a proposição, por intermédio do seu
Presidente, ou do Relator;
b) do Líder da Maioria, ou da Minoria;
c) do Autor da proposição juntamente com mais trinta Deputados.
1955

Art. 163. A prioridade poderá ser determinada:
I – de ofício pela Mesa;
II – a requerimento:
a) da Comissão específica que houver relatado a proposição, por intermédio do seu
Presidente, ou do Relator;
b) do Líder da Maioria, da Minoria ou de Bloco Parlamentar.
c) do Autor da proposição juntamente com mais trinta Deputados.
Art. 164. O requerimento de prioridade não está sujeito a discussão e o encaminhamento de votação poderá ser feito pelo Autor e por mais dois Deputados que pleiteiem
sua rejeição.
Parágrafo único. Todos os requerimentos solicitando prioridade para determinada
proposição devem ser fundamentados.

CAPÍTULO IX
DA PREFERÊNCIA
Art. 159. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na votação, de uma proposição sobre outra, ou outras.
1972

Art. 192. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na votação, de uma
proposição sobre outra, ou outras. (...)
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1955

Art. 154. Denomina-se preferência a primazia na discussão ou na votação de uma
proposição sôbre outra, ou outras. (...)
1949

Art. 146. Denomina-se preferência a primasia na discussão ou na votação, de uma
proposição sobre outra, ou outras.
1947

Art. 69. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na votação, de uma
proposição sôbre outra, ou outras.
1934

Art. 108. Denomina-se preferencia a primazia na discussão, ou na votação, de uma
proposição sobre outra ou outras.
1928

Art. 161. Denomina-se preferencia a primazia na discussão, ou na votação, de uma
proposição sobre outra, ou outras.
1904

Art. 186. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1891

Art. 145. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1870

Art. 170. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1831

Art. 158. Sempre que hajão dois ou mais projectos sobre o mesmo objecto, haverá uma
discussão previa sobre qual será preferido para a discussão, sem com tudo se entender
que os outros ficão regeitados.

§ 1º Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os
em prioridade, que, a seu turno, têm preferência sobre os de tramitação
ordinária e, entre estes, os projetos para os quais tenha sido concedida
preferência, seguidos dos que tenham pareceres favoráveis de todas as Comissões a que foram distribuídos.
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1972

Art. 192. (...) Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os de tramitação especial e, estes, sobre os em prioridade, que, a seu turno, preferem aos de tramitação
ordinária.
1955

Art. 154. (...) Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sôbre os em
prioridade e êstes sobre os em tramitação especial.

§ 2º Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de
preferência:
I – declaração de guerra e correlatos;
II – estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal nos Estados;
III – matéria considerada urgente;
IV – acordos internacionais;
V – fixação dos efetivos da Forças Armadas.
1972

Art. 192. (...)
§ 1º Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de preferência:
a) declaração de guerra e correlatos;
b) estado de sítio e intervenção federal nos Estados;
c) matéria considerada urgente;
d) acordos internacionais;
e) fixação das Forças Armadas.
1955

Art. 154. (...)
§ 1º Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de preferência:
I – declaração de guerra e correlatos;
II – estado de sítio e intervenção;
III – lei orçamentária;
IV – matéria considerada urgente;
V – acôrdos internacionais;
VI – fixação nas Forças Armadas.
1949

Art. 146. (...)
§ 1º As proposições terão preferência, para discussão e votação, na seguinte ordem:
I – declaração de guerra;
II – tratado de paz;
III – matéria considerada urgente;
IV – projeto de lei orçamentária;
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V – fixação das Fôrças Armadas;
VI – emenda à Constituição.
§ 2º Os projetos de resolução da Câmara e os de lei referentes a créditos destinado ao
Congresso Nacional, a qualquer de suas Casas, ou aos seus serviços, poderão ser preferencialmente discutidos e votados.
1947

Art. 69. (...)
§ 1º As proposições terão preferência, para discussão e votação, na seguinte ordem:
I – declaração de guerra;
II – tratado de paz;
III – emenda constitucional;
IV – matéria considerada urgente;
V – projeto de lei orçamentária;
VI – fixação das Fôrças Armadas.
1934

Art. 109. As proposições terão preferencia, para discussão e votação, na seguinte
ordem:
a) prorogaçâo da sessão legislativa;
b) declaração de guerra;
c) tratado de paz;
d) revisão ou emenda constitucional;
e) adiamento da sessão legislativa;
f) sobre materia considerada urgente;
g) relativas ás leis orçamentarias;
h) relativas á fixação de forças de mar e de terra.
§ 1º As proposições de discussão encerrada em sessões anteriores terão preferencia na
votação.
1928

Art. 162. As proposições terão preferencia, para discussão e votação, na seguinte
ordem:
a) prorogaçâo da sessão legislativa;
b) reconhecimento de Deputado:
c) declaração de guerra;
d) tratado de paz;
e) adiamento da sessão legislativa;
f) sobre materia considerada urgente;
g) relativas ás leis orçamentarias:
h) relativas á fixação de forças de mar e de terra.
§ 1º As proposições de discussão encerrada em sessões anteriores terão preferencia na
votação.
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§ 3º Entre os projetos em prioridade, as proposições de iniciativa da Mesa
ou de Comissões Permanentes têm preferência sobre as demais.
1972

Art. 192. (...)
§ 2º Entre os projetos em regime de tramitação especial, têm preferência os que devam ser
apreciados, em caráter definitivo, no prazo de quarenta e cinco dias, e, quanto às proposições
em prioridade, as de iniciativa da Mesa ou de Comissões Permanentes têm preferência sobre
as demais.
1955

Art. 154. (...)
§ 2º Entre as proposições em prioridade, as de iniciativa da Mesa ou de Comissões Permanentes tem preferência sobre as demais.

§ 4º Entre os requerimentos haverá a seguinte precedência:
I – O requerimento sobre proposição em Ordem do Dia terá votação preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da matéria a que se refira;
1972

Art. 186. (...)
§ 5º O requerimento relativo a qualquer proposição precedê-la-á na votação, observadas as exigências regimentais.
1955

Art. 105. O requerimento sôbre proposição em Ordem do Dia terá votação preferencial
ao se iniciar a discussão ou votação da mesma.
Art. 149. (...)
§ 5º O requerimento relativo a qualquer proposição precedê-la-á na votação, observadas as exigências regimentais.
1949

Art. 100. O requerimento sôbre proposição em Ordem do Dia entrará com ela em
discussão.
§ 1º O requerimento de audiência de Comissão, sôbre matéria constante da Ordem do
Dia, constituirá preliminar, para efeito de ser discutido e votado antes de se anunciar
ou prosseguir a discussão ou votação da mesma matéria.
Art. 139. (...)
§ 5º O requerimento relativo a qualquer proposição precedê-la-á na votação.

II – o requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado
antes da proposição a que disser respeito;
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1972

Art. 192. (...)
§ 6º O requerimento de adiamento de discussão ou de votação, será votado antes da
proposição a que se referir.
1955

Art. 154. (...)
§ 6º O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado com preferência sobre a proposição a que se referir.
1949

Art. 146. (...)
§ 6º O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado, de preferência, antes da proposição a que se reportar.
1947

Art. 69. (...)
§ 4º O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, será votado, de preferência, à proposição a que se reportar.
1934

Art. 109. (...)
§ 4º Os requerimentos de adiamentos de discussão, ou de votação, serão votados de
preferencia á proposição a que se reportarem.
1928

Art. 162. (...)
§ 4º Os requerimentos de adiamentos de discussão, ou de votação, serão votados de
preferencia á proposição a que se reportarem.

III – quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, o Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação ou, se simultâneos, pela maior importância das matérias a que se reportarem;
1972

Art. 192. (...)
§ 7º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, simultaneamente, o
Presidente regulará a preferência pela maior importância das matérias a que se referirem.
§ 8º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento sujeito à votação, o
Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação.
1955

Art. 154. (...)
§ 7º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, simultâneamente, o
Presidente regulará a preferência pela maior importância das matérias a que se referirem.
§ 8º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, sujeitos à discussão,
o Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação.
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Art. 159

1949

Art. 146. (...)
§ 7º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento, simultaneamente, o Presidente regulará a preferência pela maior importância das matérias a que se
referirem.
§ 8º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento dos sujeitos a discussão, o Presidente regulará a preferência pela ordem de apresentação.
1947

Art. 69. (...)
§ 5º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento simultâneamente, a
preferência será regulada pela maior importância da matéria a que se referirem.
§ 6º Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento dos sujeitos à discussão, a preferência será regulada pela ordem de apresentação.
§ 7º Na hipótese dos dois parágrafos anteriores, a preferência será regulada pelo Presidente da Câmara.
1934

Art. 109. (...)
§ 5º Quando occorrer a apresentação de mais de um requerimento verbal, ou escripto,
simultaneamente, a preferencia será regulada pela maior importancia da materia a que
se referirem.
§ 6º Quando occorrer a apresentação de mais de um requerimento dos sujeitos a discussão, a preferencia será regulada pela ordem de apresentação.
§ 7º Na hypothese do paragrapho anterior, si os requerimentos houverem sido apresentados simultaneamente e visarem o mesmo objectivo, a preferencia será regulada pelo
Presidente da Camara.
1928

Art. 162. (...)
§ 5º Quando occorrer a apresentação de mais de um requerimento verbal, ou escripto,
simultaneamente, a preferencia será regulada pela maior importancia da materia a que
se referirem.
§ 6º Quando occorrer a apresentação de mais de um requerimento dos sujeitos a discussão, a preferencia será regulada pela ordem de apresentação.
§ 7º Na hypothese do paragrapho anterior, si os requerimentos houverem sido apresentados
simultaneamente e visarem o mesmo objectivo, a preferencia será regulada pelo Presidente.

IV – quando os requerimentos apresentados, na forma do inciso anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em votação conjuntamente, e a adoção de um prejudicará os demais, o mais amplo tendo preferência sobre o
mais restrito.
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1972

Art. 192. (...)
§ 9º Quando os requerimentos apresentados, na forma do parágrafo anterior, forem
idênticos em seus fins, serão postos em discussão conjuntamente, e a adoção de um
prejudicará os demais. O mais amplo terá preferência sobre o mais restrito.
1955

Art. 154. (...)
§ 9º Quando os requerimentos apresentados, na forma do parágrafo anterior, forem
idênticos em seus fins, serão postos em discussão conjuntamente e a adoção de um
prejudicará os demais. O mais amplo terá preferência sôbre o mais restrito.
1949

Art. 146. (...)
§ 9º Quando os requerimentos apresentados, na forma do parágrafo anterior, forem
idênticos em seus fins, serão postos em discussão conjuntamente e a adoção de um
prejudicará os demais.
1947

Art. 69. (...)
§ 8º Quando os requerimentos apresentados, na forma do § 6º, forem idênticos em seus
fins, serão postos em discussão conjuntamente e a adoção de um prejudicará os demais.
1934

Art. 109. (...)
§ 8º Quando os requerimentos apresentados na fórma do paragrapho precedente, forem identicos em seus fins, serão postos em discussão conjunctamente e a adopção de
um prejudicará os demais.
1928

Art. 162. (...)
§ 8º Quando os requerimentos apresentados, de accôrdo com o paragrapho precedente,
forem identicos em seus fins, serão postos em discussão conjunctamente e a adopção de
um determinará ficar o outro, ou outros, prejudicados.

Art. 160. Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a Ordem
do Dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição
sobre as do mesmo grupo.
1972

Art. 103. (...)
§ 4º Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer
preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo
conforme o previsto no § 1º deste artigo.
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Art. 160

Art. 193. Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo.
1962

Art. 51. Será permitido a qualquer Deputado, Ministro ou Subsecretário de Estado,
antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão de
uma proposição sôbre as do mesmo grupo.
1955

Art. 79. (...)
§ 4º Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a Ordem do Dia, requerer
preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo
previsto no § 1º deste artigo.
Art. 155. A ordem de colocação das proposições em cada grupo poderá ser alterada por
deliberação da Câmara, mas não haverá preferência para proposição em discussão em
detrimento da que esteja em votação.
1949

Art. 147. A ordem regimental das preferências poderá ser alterada por deliberação da
Câmara, mas não se concederá preferência em detrimento de proposição em regime de
urgência.
1947

Art. 70. A ordem regimental das preferências poderá ser alterada por deliberação da
Câmara, mas não se concederá preferência sôbre a proposição considerada em virtude
de urgência, nem para uma urgência sôbre outra.
§ 1º O requerimento de preferência para votação de qualquer artigo de proposição, ou
de emenda, sôbre determinado artigo deverá ser formulado por escrito ao se anunciar
a votação da proposição.
§ 2º Para a votação de emenda, preferencialmente, a outra, deverá o requerimento respectivo ser apresentado por ocasião de ser aquela anunciada.
1934

Art. 110. A ordem regimental das preferencias poderá ser alterada por deliberação da
Camara.
§ 1º Não será admittida preferencia de materia em discussão sobre proposição em votação.
§ 2º O requerimento de preferencia para votação de qualquer artigo de uma proposição,
ou de uma emenda, sobre determinado artigo, deverá ser formulado ao se annunciar a
votação deste.
§ 3º Para a votação de uma emenda preferencialmente a outra, deverá o requerimento
respectivo ser apresentado por occasião de ser esta annunciada.
§ 4º Para preferencia de que resulte inversão, parcial ou total, da Ordem do Dia, será necessario requerimento escripto e assignado por cinco Deputados.
§ 5º Independerão desse numero de assignaturas os requerimentos de preferencia subscriptos pelos Presidentes de Commissões, pelos Relatores do projecto, ou por qualquer
membro da Mesa.
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1928

Art. 163. A ordem regimental das preferencias poderá ser alterada por deliberação da
Camara.
§ 1º Não será admittida preferencia de materia em discussão sobre proposição em votação.
§ 2º O requerimento de preferencia para votação de qualquer artigo de uma proposição,
ou de uma emenda, sobre determinado artigo, deverá ser formulado ao se annunciar a
votação do art. 1º.
§ 3º Para a votação de uma emenda preferencialmente a outra, deverá o requerimento
respectivo ser apresentado por occasião de ser annunciada a emenda numero um.
§ 4º Para preferencia de que resulte inversão, parcial ou total, da Ordem do Dia, será
necessario requerimento escripto e assignado por cinco Deputados.
§ 5º Independerão desse numero de assígnaturas os requerimentos de preferencia subscriptos pelos Presidentes de Commissões, pelos Relatores do projecto, ou por qualquer
membro da Mesa.

§ 1º Quando os requerimentos de preferência excederem a cinco, o Presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.
1972

Art. 193. (...)
§ 1º Quando os requerimentos de preferência excederem de cinco, o Presidente, desde
que, a seu critério, entenda que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará,
por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.
1955

Art. 155. (...)
§ 1º Quando os requerimentos de preferência excederem de cinco, o Presidente desde
que, a seu critério, entenda que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará,
por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.
1949

Art. 147. (...)
§ 1º Quando os requerimentos de preferência excederem a cinco, o Presidente verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.
1947

Art. 70. (...)
§ 3º Quando os requerimentos de preferência excederem de cinco, o Presidente verificará, por consulta prévia, se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia:
1934

Art. 111. Quando os requerimentos de preferencia excederem de cinco, o Presidente
verificará, por consulta prévia, si a Camara admitte modificações na Ordem do Dia.
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Art. 160

1928

Art. 164. Quando os requerimentos de preferencia excederem de cinco, o Presidente
verificará, por consulta prévia, si a Camara admitte modificações na Ordem do Dia.

§ 2º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a
um na ordem de sua apresentação.
1972

Art. 193. (...)
§ 2º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a um, na ordem
da sua apresentação.
1955

Art. 155. (...)
§ 2º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados um a um, na ordem
da sua apresentação.
1949

Art. 147. (...)
§ 2º Admitida a modificação, os requerimentos serão considerados na ordem da
apresentação.
1947

Art. 70. (...)
I – admitida a modificação, os requerimentos serão considerados na ordem da
apresentação;
1934

Art. 111. (...)
§ 1º Admittidas modificações na ordem da votação, os requerimentos serão considerados na ordem de sua apresentação.
1928

Art. 164. (...)
§ 1º Admittidas modificações na ordem da votação, os requerimentos serão considerados na ordem de sua apresentação.

§ 3º Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.
1972

Art. 193. (...)
§ 3º Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.
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1955

Art. 155. (...)
§ 3º Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prejudicados todos os
requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma
sessão.
1949

Art. 147. (...)
§ 3º Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prejudicados todos os
requerimentos de preferência apresentados.
1947

Art. 70. (...)
II – recusando, porém, a Câmara admitir modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão
prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados.
1934

Art. 111. (...)
§ 2º Recusando, porém, a Camara admittir modificações na ordem da votação de qualquer proposição, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferencia
apresentados.
§ 3º Na hypothese do paragrapho anterior, o Presidente dará publicidade integral aos
requerimentos na acta impressa dos trabalhos da Camara.
1928

Art. 164. (...)
§ 2º Recusando, porém, a Camara admittir modificações na ordem da votação de qualquer proposição, considerar-se-ão prejudicados todos os requerimentos de preferencia
a ellas referentes.
§ 3º Na hypothese do paragrapho anterior, o Presidente dará publicidade integral aos
requerimentos na acta impressa dos trabalhos da Camara.

§ 4º A matéria que tenha preferência solicitada pelo Colégio de Líderes
será apreciada logo após as proposições em regime especial.

CAPÍTULO X
DO DESTAQUE
Art. 161. Poderá ser concedido, mediante requerimento aprovado pelo
Plenário, destaque para:
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Art. 162

I – votação em separado de parte de proposição, desde que requerido por
um décimo dos Deputados ou Líderes que representem esse número;
II – votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de subemenda;
III – tornar emenda ou parte de uma proposição projeto autônomo;
IV – votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a preferência recair sobre o outro ou sobre proposição apensada;
V – suprimir, total ou parcialmente, dispositivo de proposição.
§ 1º Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões que não tenha sido objeto do recurso previsto
no § 2º do art. 132, provido pelo Plenário;
§ 2º Independerá de aprovação do Plenário o requerimento de destaque apresentado por bancada de Partido, observada a seguinte
proporcionalidade:
– de 05 até 24 Deputados: um destaque;
– de 25 até 49 Deputados: dois destaques;
– de 50 até 74 Deputados: três destaques;
– de 75 ou mais Deputados: quatro destaques.21
Art. 162. Em relação aos destaques, serão obedecidas as seguintes normas:
I – o requerimento deve ser formulado até ser anunciada a votação da proposição, se o destaque atingir alguma de suas partes ou emendas;
II – antes de iniciar a votação da matéria principal, a Presidência dará conhecimento ao Plenário dos requerimentos de destaque apresentados à Mesa;22
21

Artigo com redação dada pela Resolução nº 5 de 1996. Redação original: “Art. 161. O destaque de
partes de qualquer proposição, bem como de emenda do grupo a que pertencer, será concedido: I – a
requerimento de um décimo dos membros da Casa, ou de Líderes que representem este número,
para votação em separado; II – a requerimento de qualquer Deputado, ou por proposta de Comissão,
em seu parecer, sujeitos à deliberação do Plenário, para: a) constituir projeto autônomo; b) votar um
projeto sobre outro, em caso de apensação; c) votar parte do projeto, quando a votação se fizer preferencialmente sobre o substitutivo; d) votar parte do substitutivo, quando a votação se fizer preferencialmente sobre o projeto; e) votar emenda ou parte de emenda apresentada em qualquer fase; f) votar
subemenda; g) suprimir, total ou parcialmente, um ou mais dispositivos da proposição em votação.
Parágrafo único. Não poderá ser destacada a parte do projeto de lei apreciado conclusivamente pelas
Comissões que não tenha sido objeto do recurso previsto no § 2º do art. 132, provido pelo Plenário.”

22

Inciso com redação dada pela Resolução nº 5 de 1996. Redação original: “II – na hipótese do inciso I
do artigo precedente, o Presidente somente poderá recusar o pedido de destaque por intempestividade ou vício de forma;”
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III – não se admitirá destaque de emendas para constituição de grupos
diferentes daqueles a que, regimentalmente, pertençam;
IV – não será permitido destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente;
V – o destaque será possível quando o texto destacado possa ajustar-se á
proposição em que deva ser integrado e forme sentido completo;
VI – concedido o destaque para votação em separado, submeter-se-á a
votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a destacada, que
somente integrará o texto se for aprovada;
VII – a votação do requerimento de destaque para projeto em separado
precederá a deliberação sobre a matéria principal;
VIII – o pedido de destaque de emenda para ser votada separadamente, ao
final, deve ser feito antes de anunciada a votação;
1972

Art. 186. (...)
§ 4º O pedido de destaque de emenda, para ser votado, separadamente, ao final, deve
ser feito antes de anunciada a votação. O Presidente somente poderá recusar pedido de
destaque, por intempestividade, ou vício de forma.
1955

Art. 148. (...)
§ 4º O pedido de destaque de emenda, para ser votada separadamente, ao final, deve
ser feito antes de anunciada a votação. O Presidente sòmente poderá recusar pedido de
destaque, por intempestividade, ou vício de forma.
1949

Art. 139. (...)
§ 4º O pedido de destaque de emendas, para serem votadas separadamente ao final,
deve ser apresentado ao Presidente antes de anunciada a votação. O Presidente somente
poderá recusar pedido de destaque por intempestividade ou vício de forma.23

IX – não se admitirá destaque para projeto em separado quando a disposição a destacar seja de projeto do Senado, ou se a matéria for insuscetível
de constituir proposição de Curso autônomo;
23
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A Resolução nº 25 de 1951, introduziu um § 5º no art. 139, com a redação: “não será admitida votação
destacada de parte de proposição principal, ou acessória, do Senado, ou, se não requerida durante a
discussão, da Câmara”.
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Art. 162

X – concedido o destaque para projeto em separado, o Autor do requerimento terá o prazo de duas sessões para oferecer o texto com que deverá
tramitar o novo projeto;
1972

Art. 138. A emenda destacada em qualquer discussão, para constituir projeto à parte,
terá o destaque efetivado por determinação da Mesa e andamento imediato como proposição autônoma.
Parágrafo único. Se for necessário proceder-se a outra redação, será a emenda destacada
entregue ao Autor, para que o faça.
1955

Art. 110. A emenda destacada em qualquer discussão, para constituir projeto à parte,
terá esse destaque efetivado por determinação da Mesa e com andamento imediato
como proposição autônoma.
Parágrafo único. Se fôr necessário proceder-se a outra redação, será a emenda destacada
entregue ao Autor, para que o faça.
1949

Art. 103. A emenda destacada, em qualquer discussão, para constituir proposição à
parte, terá êsse destaque efetivado por determinação da Mesa e passará, logo depois, a
proposição autônoma.
Parágrafo único. Se fôr necessário proceder-se à redação de emenda destacada, será esta
entregue ao Autor, para que o faça.
1947

Art. 105. A emenda destacada, em qualquer discussão, para constituir proposição à
parte, terá êsse destaque efetivado pela Secretaria e constituirá proposição autônoma
com a assinatura do seu Autor, ou Autores.
Parágrafo único. Se fôr necessário proceder-se à redação de emenda destacada, será esta
entregue, para que a faça, ao Autor, não sendo licito, porém, alterar-lhe a essência. Se
houver alteração, a proposição destacada será considerada como projeto novo, e seguirá os trâmites regimentais, que couber em espécie.
1928

Art. 233. (...)
§ 5º (...) só poderão ser votados com a presença de pelo menos 107 Deputados os requerimentos de:
d) destaque de emenda approvada, ou de parte de proposição, para constituir projecto
separado;

XI – o projeto resultante de destaque terá a tramitação de proposição inicial;
XII – havendo retirada do requerimento de destaque, a matéria destacada
voltará ao grupo a que pertencer;
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XIII – considerar-se-á insubsistente o destaque se, anunciada a votação de
dispositivo ou emenda destacada, o Autor do requerimento não pedir a palavra para encaminhá-la, voltando a matéria ao texto ou grupo a que pertencia;
XIV – em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão os pedidos ser votados em globo, se requerido por Líder e aprovado pelo Plenário.
1972

Art. 189. (...)
§ 7º Em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão ser votados em globo,
se requerido por Líder e aprovado pelo Plenário.

CAPÍTULO XI
DA PREJUDICIALIDADE
Art. 163. Consideram-se prejudicados:
I – a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já
tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal;
II – a discussão ou a votação de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania;
III – a discussão ou a votação de proposição apensa quando a aprovada for
idêntica ou de finalidade oposta à apensada;
IV – a discussão ou a votação de proposição apensa quando a rejeitada for
idêntica à apensada;
V – a proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado, ressalvados os destaques;
VI – a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada;
VII – a emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra, ou ao de
dispositivo, já aprovados;
VIII – o requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro já
aprovado.
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Art. 164

1972

Art. 204. Consideram-se prejudicados:
I – a discussão, ou a votação, de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido
aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal;
II – a discussão, ou a votação, de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional pelo Plenário, de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça;
III – a discussão, ou a votação, de proposições anexas, quando a aprovada, ou rejeitada,
for idêntica, ou de finalidade oposta à anexada;
IV – a proposição com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado;
V – a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada, ou rejeitada;
VI – a emenda em sentido absolutamente contrário ao de outra, ou de dispositivo, já
aprovados;
VII – o requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade do já aprovado.
1955

Art. 165. Considera-se prejudicado:
a) a discussão, ou a votação, de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão legislativa;
b) a discussão, ou a votação, de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional pelo Plenário, de acôrdo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça;
c) a discussão, ou a votação, de proposições anexas quando a aprovada, ou rejeitada, for
idêntica, ou de finalidade oposta à anexada;
d) a proposição, com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado;
e) a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada, ou rejeitada;
f) a emenda em sentido absolutamente contrário à de outra, ou de dispositivo já aprovado;
g) o requerimento com a mesma finalidade do já aprovado.
1949

Art. 105. (...)
§ 5º (...) [em caso de proposições análogas anexadas] haverá um só parecer, o qual, se
concluir por substitutivo, e êste fôr aprovado, tornará prejudicadas as respectivas proposições. (...)
Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
II – (...)
g) declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada, na conformidade regimental, em face da aceitação ou rejeição de outra pela Câmara;

Art. 164. O Presidente da Câmara ou de Comissão, de ofício ou mediante
provocação de qualquer Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de deliberação:
I – por haver perdido a oportunidade;

595

Art. 165

Memória e análise de leis

II – em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Comissão, em outra
deliberação.
§ 1º Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita perante a
Câmara ou Comissão, sendo o despacho publicado no Diário da Câmara
dos Deputados.
§ 2º Da declaração de prejudicialidade poderá o Autor da proposição, no prazo de cinco sessões a partir da publicação do despacho, ou imediatamente, na
hipótese do parágrafo subsequente, interpor recurso ao Plenário da Câmara,
que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
§ 3º Se a prejudicialidade, declarada no curso de votação, disser respeito a
emenda ou dispositivo de matéria em apreciação, o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania será proferido oralmente.
§ 4º A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada
pelo Presidente da Câmara.

CAPÍTULO XII
DA DISCUSSÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 165. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário.
1972

Art. 157. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário.
1955

Art. 125. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário.
1949

Art. 113. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário.
1947

Art. 109. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário.
1934

Art. 185. Discussão é a phase dos trabalhos destinada ao debate em Plenario.
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Art. 254. Discussão é a phase da proposição destinada ao debate e á deliberação em
Plenario.

§ 1º A discussão será feita sobre o conjunto da proposição e das emendas,
se houver.
1972

Art. 158. A discussão será feita sobre o conjunto da proposição.
1955

Art. 126. A discussão será feita sôbre o conjunto da proposição.
1949

Art. 119. A discussão será feita sôbre o conjunto da proposição.
1947

Art. 109. (...)
§ 7º A discussão será feita sôbre o conjunto da proposição (...)
1934

Art. 186. A lª discussão de um projecto de lei, ou de resolução, será feita em globo e
versará unicamente sobre a sua utilidade e constitucionalidade.
Art. 187. A 2ª discussão dos projectos será feita por artigos, separadamente.
§ 1º Na discussão do primeiro artigo poder-se-á falar sobre a utilidade e conveniencia
do projecto em geral.
§ 2º As emendas offerecidas ao projecto em 2ª discussão entrarão em discussão com o
artigo a que se referirem.
Art. 190. A 3ª discussão versará sobre o projecto em globo.
§ 1º As emendas offerecidas aos projectos em 3ª discussão só serão admittidas depois de
apoiadas pela terça parte dos presentes, salvo quando assignadas por uma Commissão,
ou por dez ou mais Deputados.
1928

Art. 255. A lª discussão de um projecto de lei, ou de resolução, será feita em globo e
versará unicamente sobre a sua utilidade e constitucionalidade.
Art. 256. A 2ª discussão dos projectos será feita por artigos, separadamente.
§ 1º Da discussão do primeiro artigo poder-se-á falar sobre a utilidade e conveniencia
do projecto em geral.
§ 2º As emendas offerecidas ao projecto em 2ª discussão entrarão em discussão com o
artigo a que se referirem.
Art. 259. A 3ª discussão versará sobre o projecto em globo.
§ 1º As emendas offerecidas aos projectos em 3ª discussão só serão submettidas a ella
depois de apoiadas pela terça parte dos presentes, salvo quando assignadas por uma
Commissão, ou por dez, ou mais, Deputados.
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1904

Art. 158. Versará a 1ª discussão de um projecto de lei ou de resolução unicamente
sobre a utilidade e constitucionalidade delle em geral, sem se entrar no exame de cada
um dos seus artigos, e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma nesta
discussão; não podendo cada Deputado fallar mais de uma vez.
Art. 161. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per se, offerecendo-se
as emendas que occorrerem, as quaes lidas na mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão postas em discussão com o artigo a que se referirem.
Art. 164. Na 3ª discussão debater-se-há o projecto em globo, podendo-se contudo fazer
quaesquer emendas, as quaes só serão submettidas a discussão depois de apoiadas pela
terça parte dos membros presentes e votadas depois de ouvida a Commissão respectiva,
excepto quando essas emendas forem oferecidas pela maioria da mesma Commissão.
1891

Art. 118. Versará a 1ª discussão de um projecto de lei ou de resolução unicamente sobre
as vantagens ou inconvenientes dele em geral, sem se entrar no exame de cada um dos
seus artigos, e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma nesta discussão.
Art. 121. Na 2ª discussão debater se-há cada artigo do projecto de persi, offerecendo-se
as emendas que occorrerem, as quaes, lidas na mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão postas em discussão com o artigo a que se referirem.
Art. 126. Na 3ª discussão debater-se-há o projecto em globo podendo-se com tudo
fazer quaesquer emendas, mas para se admittirem á discussão deverão ser apoiadas
pela quarta parte da Camara. Na 3ª discussão do orçamento não se admitirão emendas
creando despezas.
1870

Art. 140. Versará a primeira discussão de um projecto de lei ou de resolução unicamente sobre as vantagens, ou inconvenientes delle em geral, sem entrar no exame de
cada um dos seus artigos, e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma
nesta discussão.
Art. 143. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per se, offerecendo-se
as emendas, que occorrrem, as quaes, lidas na mesa pelo 1º Secretario e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão logo postas em discussão com o artigo á que se referirem.
Art. 148. Na 3ª discussão, debater-se-ha o projecto em globo, podendo-se com tudo
fazer quaesquer emendas; mas para se admittirem á discussão deverão ser apoiadas
pela terça parte da Camara. (...)
1831

Art. 128. Versará a primeira discussão de um projecto de lei unicamente sobre as vantagens, ou inconveniencias delle em geral, sem entrar no exame de cada hum dos seus
artigos e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma nesta discussão.
Art. 131. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per se, offerecendo-se as emendas, que occorrrem; as quaes, lidas na Mesa pelo 1º Secretario, e sendo
apoiadas por cinco Deputados, serão logo postas em discussão com o artigo, á que se
referirem.
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Art. 135. (...) [Na] 3ª discussão debater-se-ha o projecto em globo, podendo-se com
tudo fazer quaesquer emendas; mas para se admittirem a discussão deverão ser apoiadas pela terça parte da Camara.
1826

160. Versará [a primeira discussão] unicamente sobre as vantagens, ou inconvenientes
do projecto em geral, sem entrar no exame de cada hum dos artigos.
164. Na segunda discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per se com as
emendas correspondentes, escolhendo se por meio de votos, as que houverem de substituir em todo, ou em parte os artigos a que se referirem.
169. Na terceira discussão, apresentado o projecto redigido pela Commissão, versará o
debate sobre a redação e a esta se admittirão as emendas que ocorrerem, sendo apoiadas por sinco Deputados.

§ 2º O Presidente, aquiescendo o Plenário, poderá anunciar o debate por
títulos, capítulos, seções ou grupos de artigos.
1972

Art. 159. O Presidente, aquiescendo o Plenário, poderá anunciar o debate por títulos,
capítulos, seções ou grupos de artigos.
1955

Art. 126. (...)
Parágrafo único. O Presidente da Câmara, ouvido o Plenário, podendo anunciar o debate por títulos, capítulos, seções, ou grupos de artigos.
1949

Art. 119. (...)
Parágrafo único. O Presidente da Câmara, de ofício, ou por deliberação do Plenário,
presente a maioria absoluta dos Deputados, poderá anunciar o debate por artigos, títulos, capítulos, seções, ou grupos de artigos, sendo lícito, neste caso, ao Deputado
inscrito, dividir em vários discursos o tempo de que dispuser para tratar da matéria.
1947

Art. 109. (...)
§ 7º (...) na última discussão, o Presidente da Câmara, de oficio, ou por deliberação
do Plenário, presente a maioria absoluta de Deputados, poderá anunciar o debate por
artigos, títulos, capítulos, seções, ou grupos de artigos, sendo, neste caso, lícito ao
Deputado dividir em vários discursos o tempo de que dispuser para tratar da matéria.
1934

Art. 188. Quando forem numerosos os artigos do projecto, em 2ª discussão, a Camara
poderá resolver, a requerimento de qualquer Deputado, que a discussão se faça por
títulos, capítulos,secções, ou grupos de artigos.
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1928

Art. 257. Quando forem numerosos os artigos do projecto, em 2ª discussão, a Camara
poderá resolver, a requerimento de qualquer Deputado, que a discussão se faça por
títulos, capítulos, secções, ou grupos de artigos.
1904

Art. 161. (...)
§ 1º Quando o numero de artigos do projecto for consideravel, a Camara poderá resolver, a requerimento de qualquer do seus membros, que a discussão se faça por titulos ou
secções com as emendas offerecidas aos respectivos artigos devendo, porém, a votação
ser feita por artigo.24

Art. 166. A proposição com a discussão encerrada na legislatura anterior
terá sempre a discussão reaberta para receber novas emendas.
1972

Art. 160. A proposição com a discussão encerrada na sessão legislativa anterior tê-la-á
reaberta e poderá receber novas emendas, se assim deferido pelo Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. As proposições da legislatura anterior, nas mesmas
condições, terão sempre a discussão reaberta para receber novas emendas.
1955

Art. 127. A proposição, cuja discussão tenha sido encerrada na sessão legislativa anterior, terá reaberta essa discussão e poderá receber novas emendas, se assim fôr deferido
pelo Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. As proposições da legislatura anterior, nas mesmas condições, terão sempre a discussão reaberta.
1949

Art. 120. A proposição cuja discussão tenha sido encerrada na sessão legislativa anterior, terá reaberta essa discussão e poderá receber novas emendas, se assim fôr deferido
pelo Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. As proposições de legislatura anterior, nas mesmas condições, terão sempre a discussão reaberta.
1947

Art. 109. (...)
§ 8º A proposição com a única, ou última, discussão encerrada na sessão legislativa anterior, terá essa discussão reaberta e poderá receber novas emendas, se assim fôr deferido pelo Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. As proposições de legislatura
anterior, nas mesmas condições, terão sempre a discussão, reaberta.

24
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1904

Art. 168. As materias com discussão encerrada que não forem resolvidas durante a
legislatura e ficarem para a seguinte, considerar-se-hão adiadas para continuarem a ser
discutidas nos termos em que se acharem.25

Art. 167. A proposição com todos os pareceres favoráveis poderá ter a discussão dispensada por deliberação do Plenário, mediante requerimento de Líder.
Parágrafo único. A dispensa da discussão deverá ser requerida ao ser
anunciada a matéria e não prejudica a apresentação de emendas.
Art. 168. Excetuados os projetos de código, nenhuma matéria ficará inscrita na Ordem do Dia para discussão por mais de quatro sessões, em
turno único ou primeiro turno, e por duas sessões, em segundo turno.
§ 1º Após a primeira sessão de discussão, a Câmara poderá, mediante proposta do Presidente, ordenar a discussão.
1972

Art. 163. Após o terceiro dia de discussão de uma matéria inscrita na Ordem do Dia, a
Câmara poderá, mediante proposta do Presidente, ordenar a discussão.
1962

Art. 74. Após o terceiro dia de discussão de uma matéria inscrita na Ordem do Dia, a
Câmara poderá, mediante proposta do Presidente, ordenar a discussão.

§ 2º Aprovada a proposta, cuja votação obedecerá ao disposto na primeira
parte do § 1º do art. 154, o Presidente fixará a ordem dos que desejam debater
a matéria, com o número previsível das sessões necessárias e respectivas datas, não se admitindo inscrição nova para a discussão assim ordenada.
1972

Art. 163. (...)
§ 1º Aprovada a proposta, cuja votação obedecerá ao disposto no parágrafo único do
art. 195, o Presidente fixará a reunião para estabelecer, ouvidos os Deputados inscritos,
a ordem dos que desejam intervir, segundo as normas dos arts. 92 a 107, com o número
previsível das sessões necessárias e respectivas datas. Nenhuma nova inscrição poderá
ser admitida durante a discussão, ressalvadas as declarações de voto.
25

O conteúdo desse dispositivo já estava presente no art. 132 do Regimento de 13 de julho de 1899.

601

Art. 170

Memória e análise de leis

§ 2º Ficam atribuídos todos os poderes ao Presidente para assegurar o bom andamento
dos trabalhos regulados neste artigo.
1962

Art. 74. (...)
§ 1º Aprovada a proposta cuja votação obedecerá ao disposto no parágrafo único do
art. 158 do Regimento vigente, o Presidente fixará a reunião para estabelecer, ouvidos os Deputados inscritos, a ordem dos que desejam intervir, segundo as normas dos
arts. 70 a 83 do Regimento vigente, como o número previsível das sessões necessárias
e respectivas datas. Nenhuma nova inscrição poderá ser admitida durante a discussão,
ressalvadas as declarações de voto.
§ 2º Ficam atribuídos todos os podêres ao Presidente para assegurar, nos têrmos do
art. 3º desta resolução, o bom andamento dos trabalhos regulados neste artigo.

Art. 169. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra quando houver
orador na tribuna, exceto para requerer prorrogação de prazo, levantar
questão de ordem, ou fazer comunicação de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador, sendo o tempo usado, porém, computado
no de que este dispõe.
1972

Art. 165. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra, quando houver orador na tribuna, exceto para solicitar a prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou fazer
comunicação de natureza urgentíssima, mas sempre com permissão do mesmo, sendo,
contudo, o tempo usado computado no de que dispõe o orador.
1955

Art. 130. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra quando houver orador na tribuna. Exceto para solicitar a prorrogação de seu prazo, levantar questão de ordem, ou
fazer comunicação de natureza urgentíssima, mas sempre com permissão do mesmo.
1949

Art. 127. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra quando houver orador na
tribuna.

Art. 170. O Presidente solicitará ao orador que estiver debatendo matéria
em discussão que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos:
I – quando houver número legal para deliberar, procedendo-se imediatamente à votação;
II – para leitura de requerimento de urgência, feito com observância das
exigências regimentais;
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III – para comunicação importante à Câmara;
IV – para recepção de Chefe de qualquer Poder, Presidente da Câmara ou
Assembleia de País estrangeiro, ou personalidade de excepcional relevo,
assim reconhecida pelo Plenário;
V – para votação da Ordem do Dia, ou de requerimento de prorrogação
da sessão;
VI – no caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício da Câmara, que
reclame a suspensão ou o levantamento da sessão.
1972

Art. 166. O Presidente solicitará ao orador, que estiver debatendo matéria em discussão, que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos:
I – quando houver número legal para deliberar, procedendo-se imediatamente à votação;
II – para leitura de requerimento de urgência, feito com observância das exigências
regimentais;
III – para comunicação importante à Câmara;
IV – para recepção de Chefe de qualquer Poder, Presidente de Câmara de País estrangeiro, ou personalidade de excepcional relevo, assim reconhecida pelo Plenário;
V – para votação de requerimento de prorrogação da sessão, ou da Ordem do Dia;
VI – no caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício da Câmara que reclame a suspensão ou o levantamento da sessão.
1955

Art. 131. O Presidente solicitará ao orador, que estiver debatendo matéria em discussão, que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos:
I – se houver número legal para deliberar e a matéria em discussão não estiver sob
regime de urgência;
II – para leitura de requerimento de urgência, feito com observância das exigências
regimentais;
III – para comunicação importante à Câmara;
IV – para recepção de Chefe de qualquer Poder, Presidente de Câmara de País estrangeiro, ou personalidade de excepcional relêvo, assim reconhecido pelo Plenário;
V – para votação de requerimento de prorrogação da sessão, ou da Ordem do Dia;
VI – no caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício da Câmara, que reclame a
suspensão ou o levantamento da sessão.
1949

Art. 128. O Presidente solicitará ao orador que estiver debatendo matéria em discussão, que interrompa o seu discurso, nos seguintes casos:
I – se houver número legal para deliberar e a matéria em discussão não estiver sob
regime de urgência;
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II – para leitura de requerimento de urgência relativo a segurança nacional, ou a calamidade pública, assinado pelo quarto, no mínimo, do número total dos Deputados;
[não consta um inciso III no original]
IV – para comunicação importante à Câmara;
V – para recepção de personagem de excepcional relêvo, nacional ou estrangeira, em
visita à Câmara;
VI – para votação de requerimento de prorrogação de sessão.
1947

Art. 71. (...)
§ 7º O Presidente interromperá o orador se solicitada urgência para assunto referente à
segurança nacional, subscrito, pelo menos, pelo quarto do número total dos Deputados.

Seção II
Da Inscrição e do Uso da Palavra
Subseção I
Da Inscrição de Debatedores
Art. 171. Os Deputados que desejarem discutir proposição incluída na Ordem
do Dia devem inscrever-se previamente na Mesa, antes do início da discussão.
1972

Art. 161. Os Deputados que desejarem falar numa discussão devem inscrever-se na
Mesa da Presidência após a inclusão da matéria na Ordem do Dia.
1962

Art. 65. Os Deputados, Ministros e Subsecretários de Estado que desejarem falar numa
discussão devem inscrever-se na Mesa da Presidência após a inclusão da matéria na
Ordem do Dia.
1949

Art. 108. (...)
§ 3º Desde que o projeto figure em pauta até o encerramento da discussão, proceder-se-á à inscrição dos oradores que desejarem debatê-lo, o que será feito em livro especial,
pelo Deputado, de próprio punho, ou pelo Líder de seu Partido.
1947

Art. 113. (...)
§ 4º Para inscrição de oradores à discussão da matéria em debate, haverá livro sôbre a
mesa. A inscrição sôbre os projetos em pauta é feita em livro próprio. Se a proposição
sair da pauta para voltar à Comissão, em virtude de emenda, ou, por outro motivo, as
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inscrições ficarão sem efeito, sem prejuízo do que a queira renovar, quando a proposição voltar à pauta, ou quando entrar na Ordem do Dia.
1934

Art. 201. (...)
§ 2º Para a inscripção de oradores á discussão da materia em debate haverá um Livro
dos Debates.
§ 3º A inscripcão de oradores no Livro dos Debates poderá ser feita logo que a proposição a ser discutida fôr incluída em Ordem do Dia.
1928

Art. 252. (...)
§ 2º Para a inscripção de oradores á discussão da materia em debate haverá um livro
dos Debates.
§ 3º A inscripcão de oradores no Livro dos Debates poderá ser feita logo que a proposição a ser discutida fôr incluída em Ordem do Dia.
1904

Art. 97. Para se guardar a ordem e evitar a disputa da preferencia, um dos Secretarios fará
uma relação dos Deputados que pedirem a palavra, para por ella se reger o Presidente.
1891

Art. 77. Para se guardar a ordem e evitar a disputa da preferencia, um dos Secretarios fará uma relação dos Deputados que pedirem a palavra, para por ella reger-se o
Presidente.
1870

Art. 79. Para se guardar a ordem e evitar a disputa da preferencia, um dos Secretarios fará uma relação dos Deputados que pedirem a palavra, para por ella reger-se o
Presidente.
1831

Art. 80. Para se guardar a ordem, evitada a disputa de preferencia, hum dos Secretarios fará huma relação dos Deputados, que pedirem a palavra, para por ella reger-se o
Presidente.
1826

86. Para se guardar a ordem ivitada a disputa de preferencia, o Primeiro Secretario fará
huma relação dos Deputados, que pedirem a palavra para por ella se regular o Presidente.

§ 1º Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a
favor e contra.
1972

Art. 161. (...)
§ 1º Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente, a favor e contra.
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1962

Art. 65. (...)
§ 1º Os oradores terão a palavra na ordem da inscrição, alternadamente, a favor e contra.

§ 2º É permitida a permuta de inscrição entre os Deputados, mas os que
não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição.
§ 3º O primeiro subscritor de projeto de iniciativa popular, ou quem este
houver indicado para defendê-lo, falará anteriormente aos oradores inscritos para seu debate, transformando-se a Câmara, nesse momento, sob
a direção de seu Presidente, em Comissão Geral.
Art. 172. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre o mesmo assunto, o Presidente deverá concedê-la na seguinte
ordem, observadas as demais exigências regimentais:
I – ao Autor da proposição;
II – ao Relator;
III – ao Autor de voto em separado;
IV – ao Autor da emenda;
V – a Deputado contrário à matéria em discussão;
VI – a Deputado favorável à matéria em discussão.
1972

Art. 162. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre o
mesmo assunto, o Presidente deverá concedê-la na seguinte ordem, observadas as demais exigências regimentais:
I – ao Autor da proposição;
II – ao Relator;
III – ao Autor do voto em separado;
IV – ao Autor da emenda;
V – a Deputado contrário a essa matéria;
VI – a Deputado favorável à matéria em discussão.
1962

Art. 65. (...)
§ 3º A Presidência concederá a palavra a dois Líderes de Bloco e a dois Ministros em caráter preferencial, durante a discussão e pelo mesmo prazo assegurado aos Deputados,
devendo alternar os Deputados inscritos e os oradores a que conceder a preferência
regulada nesse artigo.
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1955

Art. 128. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultâneamente, sôbre o
mesmo assunto, o Presidente deverá concedê-la na seguinte ordem, observadas as demais exigências regimentais:
I – ao Autor da proposição;
II – ao Relator;
III – ao Autor do voto em separado;
IV – ao Autor da emenda;
V – a Deputado favorável à matéria em discussão;
VI – a Deputado contrário a essa matéria.
1949

Art. 125. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultâneamente, sôbre o
mesmo assunto, o Presidente deverá concedê-la na seguinte ordem:
I – ao Autor da proposição;
II – ao Relator;
III – ao Autor de voto em separado;
IV – ao Autor de emenda;
V – a Deputado favorável à matéria em discussão;
VI – a Deputado contrário a essa matéria.
1947

Art. 113. (...)
§ 2º Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultâneamente, sôbre o mesmo
assunto, o Presidente concede-la-á:
I – em primeiro lugar, ao Autor da proposição;
II – em segundo lugar, ao Relator;
III – em terceiro lugar, ao Autor do voto em separado;
IV – em quarto lugar, ao Autor de emenda;
V – em quinto lugar, a Deputado, favorável à matéria em discussão;
VI – em sexto lugar, a Deputado contrário.
1934

Art. 201. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre um
mesmo assumpto, o Presidente concedel-a-á:
a) em primeiro logar, ao Autor de proposição;
b) em segundo logar, ao Relator;
c) em terceiro logar, ao Autor do voto em separado;
d) em quarto logar, aos Autores das emendas;
e) em quinto logar, a um Deputado a favor;
f) em sexto logar, a um Deputado contra.
1928

Art. 252. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simultaneamente, sobre um
mesmo assumpto, o Presidente concedel-a-á:
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a) em primeiro logar, ao Autor;
b) em segundo logar, ao Relator;
c) em terceiro logar, ao Autor do voto em separado;
d) em quarto logar, aos Autores das emendas;
e) em quinto logar, a um Deputado a favor;
f) em sexto logar, a um Deputado contra.
1904

Art. 98. Quando muitos Deputados pedirem a palavra ao mesmo tempo, o Presidente
dará a precedencia a quem lhe parecer, ficando, porém, a sua decisão sujeita á approvação da Camara, no caso de algum Deputado o reclamar.
Art. 99. O Autor de qualquer projecto, indicação ou requerimento terá preferencia,
sempre que pedir a palavra sobre a sua materia. Os Relatores das Commissões serão
para este fim considerados como Autores dos respectivos pareceres. Entre o Autor do
projecto e o Relator do parecer a preferencia caberá ao primeiro.
1891

Art. 78. Quando muitos Deputados pedirem a palavra ao mesmo tempo, o Presidente
dará a precedencia a quem lhe parecer, ficando, porém, a sua decisão sujeita á approvação da Camara, no caso de algum Deputado o requerer.
Art. 79. O Autor de qualquer projecto, indicação ou requerimento terá preferencia,
sempre que pedir a palavra sobre a sua materia.
Os Relatores das Commissões serão para esse fim considerados como Autores dos respectivos pareceres.
1870

Art. 82. O Autor de qualquer projecto, indicação ou requerimento, terá preferencia sempre que pedir a palavra sobre a sua materia, mas sem prejuizo do direito que o artigo antecedente concede aos Ministros de Estado [Art. 81. Os Ministros de Estado, sejão ou não
membros da Camara, poderão fallar sobre cada questão, excepto nas questões de ordem,
mais vezes do que qualquer Deputado, tendo para isso a preferencia.]. Os Relatores das
Commissões serão para este fim considerados como Autores dos respectivos pareceres.

§ 1º Os Deputados, ao se inscreverem para discussão, deverão declarar-se
favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador
favorável suceda, sempre que possível, um contrário, e vice-versa.
1972

Art. 162. (...)
§ 1º Os Deputados, ao se inscreverem para discussão, deverão declarar-se favoráveis ou
contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda, sempre que
possível, um contrário e vice-versa.
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Art. 172

1955

Art. 128. (...)
§ 1º Sempre que os Deputados se inscreverem para discussão, deverão declarar se são
favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda, sempre que possível, um contrário e vice-versa.
1949

Art. 125. (...)
§ 1º Sempre que os Deputados se inscreverem para discussão, deverão declarar se são
favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um orador favorável suceda
um contrário, e vice-versa.
1947

Art. 113. (...)
§ 3º Sempre que mais de dois Deputados se inscreverem para qualquer discussão, deverão declarar se são pró, ou contra, à proposição em debate, para que a um orador a favor
suceda um contra, e vice-versa.
1934

Art. 201. Sempre que mais de dous Deputados se inscreverem para qualquer discussão,
serão convidados a declarar se são pró, ou contra, a proposição em debate, para que a
um orador a favor succeda um contra, e vice-versa.
1928

Art. 252. (...)
§ 1º Sempre que mais de dous Deputados se inscreverem para qualquer discussão, deverão declarar, previamente, se são pró, ou contra, a materia em debate, para que, alternadamente, a um orador a favor succeda um contra, e vice-versa.
1904

Art. 96. (...) [o Deputado deverá pedir a palavra] declarando si pretende fallar pro ou
contra, (...) A palavra será dada alternadamente.
1891

Art. 76. (...) [o Deputado deverá pedir a palavra] declarando si pretende fallar pro ou
contra, (...) A palavra será dada alternadamente.
1870

Art. 78. (...) [o Deputado deverá pedir a palavra] declarando se pretende fallar pró ou
contra, (...) A palavra será dada alternativamente.

§ 2º Na hipótese de todos os Deputados inscritos para a discussão de determinada proposição serem a favor dela ou contra ela, ser-lhes-á dada a
palavra pela ordem de inscrição, sem prejuízo da precedência estabelecida
nos incisos I a IV do caput deste artigo.
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1972

Art. 161. (...)
§ 2º Na hipótese de todos os Deputados inscritos para a discussão de determinada proposição serem a favor dela, ou contra a mesma, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de
inscrição, sem prejuízo do disposto nos incisos I a IV deste artigo.
1955

Art. 128. (...)
§ 2º Na hipótese de todos os Deputados inscritos para a discussão de determinada proposição serem a favor ou contra a mesma, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de
inscrição; sem prejuízo do disposto nos nos, I a IV deste artigo.
1949

Art. 125. (...)
§ 2º Na hipótese de todos os Deputados inscritos para a discussão de determinada proposição serem a favor, ou contra a mesma, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem da
inscrição, sem prejuízo do disposto nos números I a IV, do art. 125.
1947

Art. 113. (...)
§ 5º Na hipótese de todos os Deputados inscritos para a discussão de determinada proposição serem a favor, ou contra, a mesma, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem da
inscrição, sem prejuízo do disposto nos números I a IV do § 2º.
1934

Art. 201. (...)
§ 4º Na hypothese de todos os Deputados inscriptos para o debate de determinada
proposição serem a favor da mesma, ou contra ella, ser-lhes-á dada a palavra pela
ordem da inscripção.
1928

Art. 252. (...)
§ 4º Na hypothese de todos os Deputados inscriptos para o debate de determinada proposição serem a favor, ou contra, ser-lhes-a dada a palavra pela ordem da inscripção.

§ 3º A discussão de proposição com todos os pareceres favoráveis só poderá ser iniciada por orador que a combata; nesta hipótese, poderão falar a
favor oradores em número igual ao dos que a ela se opuseram.
1972

Art. 161. (...)
§ 3º A discussão de proposição com todos os pareceres favoráveis só poderá ser iniciada
por orador que a combata; nesta hipótese, poderão falar a favor oradores em número
igual ao dos que a ela se opuseram.
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Art. 174

1955

Art. 75. (...)
§ 1º Inscritos Deputados para a discussão de proposição com pareceres favoráveis
de todas as Comissões, o Presidente só lhes concederá a palavra se o fizerem para
combatê-la. Iniciado assim o debate, será permitido a Deputados falarem em defesa da
proposição, em número nunca superior aos que falarem contràriamente.
1870

Art. 154. Nunca principiará a discussão de qualquer projecto, de cada um dos seus
artigos, ou de qualquer materia em geral senão por impugnação.
1831

Art. 140. Nunca principiará a discussão de qualquer projecto, de cada um dos seus
artigos, ou de qualquer materia em geral senão pela oppozição.

Subseção II
Do Uso da Palavra
Art. 173. Anunciada a matéria, será dada a palavra aos oradores para a
discussão.
Art. 174. O Deputado, salvo expressa disposição regimental, só poderá
falar uma vez e pelo prazo de cinco minutos na discussão de qualquer projeto, observadas, ainda, as restrições contidas nos parágrafos deste artigo.
1972

Art. 95. Ninguém poderá falar na Câmara mais de uma vez na mesma discussão, exceto para propor questões de ordem, que não poderão exceder de duas para cada orador.
Art. 169. O Deputado, salvo expressa disposição regimental, só poderá falar uma vez,
e pelo prazo de vinte minutos, na discussão de qualquer projeto, observadas, ainda, as
restrições previstas nos parágrafos deste artigo.
§ 1º O prazo será de quinze minutos:
a) em caso de urgência;
b) em discussão prévia;
c) tratando-se de indicação sujeita a discussão;
d) tratando-se de parecer;
e) tratando-se de proposição com todos os pareceres favoráveis, ou em segunda
discussão.
(...)
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§ 3º O prazo será de dez minutos, e improrrogável, nos demais casos não regulados de
modo especial.
1962

Art. 66. Salvo expressa disposição regimental, o Deputado, Ministro ou Subsecretário
de Estado só poderá falar uma vez e pelo prazo de 20 minutos na discussão de qualquer
projeto. O prazo será de 15 minutos nas hipóteses previstas no § 1º do art. 135 do Regimento vigente.
§ 1º O prazo será de 10 minutos e improrrogável nos demais casos não regulados de
modo especial.
§ 2º (...) os prazos fixados neste artigo poderão ser prorrogados no dôbro pelo Presidente.
Art. 71. (...)
Parágrafo único. Havendo três ou mais oradores inscritos para discussão da mesma
proposição, não será concedida prorrogação de tempo.
Art. 67. Ninguém poderá falar na Câmara mais de uma vez na mesma discussão exceto
para propor questões de ordem que não poderão exceder de duas para cada orador ou
para declaração de voto na forma regimental.
1955

Art. 134. O Deputado, salvo expressa disposição regimental só poderá falar uma vez, e
pelo prazo de uma hora, na discussão de qualquer projeto, observadas, ainda, as restrições previstas nos parágrafos dêste artigo.
§ 1º O prazo será de meia hora:
I – em caso de urgência;
II – em discussão prévia;
III – tratando-se de indicação sujeita a discussão;
IV – tratando-se de parecer acessório que não conclui por projeto;
V – tratando-se de proposição com todos os pareceres favoráveis.
§ 2º O prazo será de 10 minutos, e improrrogável, nos demais casos regulados de modo
especial.
1949

Art. 130. O Deputado só poderá falar uma vez, e pelo prazo de uma hora, na discussão
de qualquer projeto, salvo o disposto nos parágrafos dêste artigo.
§ 1º O prazo será de meia hora:
I – em caso de urgência;
II – em discussão prévia ou suplementar (arts. 116 e 117);
III – sôbre indicação ou requerimento sujeito a discussão;
IV – sôbre parecer acessório que não conclua por projeto.
§ 2º O prazo será de vinte minutos, improrrogável:
I – em discussão especial (art. 115);
II – nos demais casos não regulados, de modo especial, em outra disposição dêste
Regimento.
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Art. 174

1947

Art. 115. O Deputado só poderá falar uma vez e pelo prazo de uma hora, na discussão
de qualquer proposição inicial, final, ou única.
(...)
§ 2º Nenhum Deputado, salvo o Autor, poderá falar mais de uma vez e por mais de meia
hora, sôbre requerimento sujeito a discussão.
§ 3º O parecer, não acessório de proposição, ou que não concluir por projeto, terá, apenas,
discussão única, durante a qual cada Deputado poderá falar uma vez por meia hora.
(...)
§ 5º Sôbre outra qualquer matéria em discussão, não regulada neste artigo, ou em outra
disposição dêste Regimento, desde que não seja o único orador inscrito, cada Deputado
só poderá falar uma vez, por meia hora, inclusive nas discussões suplementares e em
explicação pessoal.
1934

Art. 204. Os Deputados só poderão falar sobre qualquer proposição, em discussão, as
vezes e pelos prazos estabelecidos neste Regimento.
Art. 205. Em 1ª discussão cada Deputado poderá falar apenas uma vez, pelo prazo de
uma hora.
Art. 206. Em 2ª discussão cada Deputado poderá falar duas vezes, pelo prazo total de
duas horas, sobre determinado artigo, referindo-se a todos os outros, se, previamente
desistir de falar, novamente, sobre os demais artigos.
§ 1º Si o projecto contiver mais de dois, até cinco artigos, cada Deputado poderá falar
uma hora sobre cada um.
§ 2º Se o projecto contiver mais de cinco, até dez artigos, cada Deputado poderá falar
trinta minutos sobre cada um.
§ 3º Se o projecto contiver mais de dez, até quinze artigos, cada Deputado poderá falar
vinte minutos sobre cada um.
§ 4º Se o projecto contiver mais de quinze, até vinte e quatro artigos, cada Deputado
poderá falar quinze minutos, sobre cada um.
§ 5º Quando o projecto contiver mais de vinte e quatro artigos, a discussão será regulada de fórma que caiba a cada Deputado o prazo de duas horas para falar sobre cada
grupo de artigos, de modo que nenhum exceda ao prazo total de seis horas para toda
a proposição.
Art. 207. Em 3ª discussão cada Deputado poderá falar uma só vez, por duas horas,
sobre o projecto em globo.
Art. 208. Sobre a redacção final caberá ao Deputado falar somente para emendal-a, ou
sobre emenda, apenas uma vez e por dez minutos.
Paragrapho unico. Quando for discutida a redacção final só poderão tomar parte nesse debate, além do Relator da proposição, dois oradores, pelo espaço de dez minutos
cada um.
Art. 209. Nenhum Deputado, salvo o Autor, poderá fallar mais de uma vez e por mais
de meia hora sobre os requerimentos sujeitos á discussão.
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Art. 210. Os pareceres, que se não referirem a proposições da Camara ou do Senado,
e que não concluirem por projecto terão apenas uma discussão, durante a qual cada
Deputado poderá fallar uma vez por meia hora.
Art. 212. Sobre qualquer outra materia em discussão, não regulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá fallar uma vez, por uma hora.
1928

Art. 264. Os Deputados só poderão falar sobre qualquer proposição, em discussão, as
vezes e pelos prazos estabelecidos nesta secção.
Art. 265. Em 1ª discussão cada Deputado poderá falar apenas uma vez, pelo prazo de
uma hora.
Art. 266. Em 2ª discussão cada Deputado poderá falar duas vezes, durante o prazo de
duas horas, sobre determinado artigo, referindo-se a todos os outros, si, préviamente,
desistir de falar, novamente, sobre os demais artigos.
§ 1º Si o projecto contiver mais de dois, até cinco artigos, cada Deputado poderá falar
uma hora sobre cada um, uma só vez.
§ 2º Si o projecto contiver mais de cinco, até dez artigos, cada Deputado poderá falar
uma vez, até trinta minutos, sobre cada um.
§ 3º Si o projecto contiver mais de dez, até quinze artigos, cada Deputado, poderá falar
até vinte minutos sobre cada, uma vez.
§ 4º Si o projecto contiver mais de quinze, até vinte e cinco artigos, cada Deputado
poderá falar uma vez, até quinze minutos, sobre cada um.
§ 5º Quando o projecto contiver mais de vinte e cinco artigos, a sua discussão será regulada de fórma que caiba a cada Deputado o prazo de duas horas para falar, por grupos
de artigos, sobre toda a proposição.
Art. 267. Em 3ª discussão cada Deputado poderá falar uma só vez, por duas horas,
sobre o projecto, em globo.
Art. 268. Sobre a redacção final caberá ao Deputado falar somente para emendal-a, ou
sobre emenda, apenas uma vez e por dez minutos.
Art. 269. Nenhum Deputado salvo o Autor, poderá falar mais de uma vez e por mais de
meia hora sobre os requerimentos sujeitos á discussão.
Art. 270. Os pareceres, que se não referirem a proposições da Camara, ou do Senado,
e que não concluirem por projecto, terão apenas uma discussão, durante a qual cada
Deputado poderá falar uma vez, por meia hora.
Art. 271. (...)
Paragrapho unico. Sobre qualquer outra materia em discussão, não regulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá falar uma vez, por uma hora.
1904

Art. 109. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez na primeira discussão de
quaesquer projectos sobre a materia delles, excepto seus Autores, que o poderão, fazer
duas vezes, e nas outras discussões nenhum Deputado poderá falar mais de duas vezes,
ainda mesmo havendo emendas. Esta disposição é extensiva a qualquer outra materia
que entre em discussão, excepto as de que trata o art. 110. (...)
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Art. 174

Art. 111. 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 fallar uma segunda vez.
1891

Art. 137. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez na primeira discussão de
quaesquer projectos sobre a materia delles, excepto seus Autores, que o poderão fazer
duas vezes; e nas outras discussões nenhum Deputado poderá fallar mais de duas vezes,
ainda mesmo havendo emendas. Esta disposição é extensiva a qualquer outra materia
que entre em discussão, excepto as de que trata o artigo 139. (...)
Art. 139. 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 fallar uma segunda vez.
1870

Art. 161. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez na primeira discussão de
quaesquer projectos sobre a materia delles, excepto seus Autores, que o poderão fazer
duas vezes; e nas outras discussões nenhum Deputado poderá fallar mais de duas vezes,
ainda mesmo havendo emendas. Esta disposição é extensiva a qualquer outra materia
que entre em discussão, excepto as de que trata o artigo 163. (...)
Art. 163. Nos requerimentos, questões de ordem, e adiamentos, a nenhum Deputado
será permittido fallar mais de uma vez, nem mesmo a titulo de explicar: o Autor do
requerimento, porém, poderá fallar uma 2ª vez.
1831

Art. 147. Todos os Deputados tem direito de fallar duas vezes á respeito de qualquer
projecto em geral; de cada artigo em particular; e o mesmo sobre qualquer matéria,
que entre em discussão. Quando houver emendas poder-se-há fallar huma terceira vez.
1826

177. Todos os Deputados tem direito de fallar duas vezes á respeito de qualquer projecto em geral, de cada artigo em particular, e das emendas que se fizerem.

§ 1º Na discussão prévia só poderão falar o Autor e o Relator do projeto e
mais dois Deputados, um a favor e outro contra.
1972

Art. 169. (...)
§ 2º No caso da alínea b do parágrafo anterior [em discussão prévia] só poderão falar
o Autor e o Relator do projeto e mais dois Deputados, um a favor e outro contra, desde
que inscritos até o momento de ser anunciada a discussão.
1955

Art. 124. Sobre projeto sujeito a discussão prévia, sòmente poderão falar, por meia hora
cada, o seu Autor, o Relator e mais dois Deputados, alternadamente contra e a favor,
desde que se inscrevam até o momento de ser anunciada a discussão.
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§ 2º O Autor do projeto e o Relator poderão falar duas vezes cada um,
salvo proibição regimental expressa.
1972

Art. 169. (...)
§ 4º O Autor do projeto e o Relator poderão falar duas vezes cada um, salvo proibição
regimental expressa.
1962

Art. 66. (...)
§ 2º O Autor do projeto e o Relator poderão falar duas vêzes cada um e salvo proibição
regimental expressa; (...)
1955

Art. 134. (...)
§ 3º O Autor de projeto e o Relator poderão falar, duas vêzes cada um, pelo mesmo espaço de tempo que os outros Deputados, salvo disposição especial em contrário.
1949

Art. 130. (...)
§ 3º O Autor e o Relator poderão falar duas vêzes cada um, pelo mesmo espaço de tempo
que os outros Deputados, em discussão única ou suplementar, salvo disposição especial em
contrário.
1947

Art. 115. (...)
§ 4º O Autor, ou o Relator, poderá falar duas vêzes, cada um pelo mesmo espaço de tempo que os outros Deputados, em qualquer das discussões, salvo disposição especial em
contrário.
1934

Art. 211. Os Autores e Relatores poderão fallar duas vezes, cada vez pelo mesmo espaço de
tempo que os outros Deputados, em qualquer das discussões, salvo disposição especial em
contrario.
1928

Art. 271. Os Autores e Relatores poderão falar duas vezes e o mesmo espaço de tempo
que os outros Deputados, em qualquer das discussões.
1904

Art. 115. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez na primeira discussão de
quaesquer projectos sobre a materia delles, excepto seus Autores, que o poderão fazer
duas vezes (...)
1891

Art. 137. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez na primeira discussão de
quaesquer projectos sobre a materia delles, excepto seus Autores, que o poderão fazer
duas vezes; (...)
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Art. 174

1870

Art. 161. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez na primeira discussão de
quaesquer projectos, sobre a materia delles, excepto seus Autores, que o poderão fazer
duas vezes; (...)
1831

Art. 148. O Auctor do projecto, ou o Relator da Commissão, poderá fallar mais uma huma
vez.
1826

178. O Author do projecto, ou o Relator da Commissão que o aprezentar terá direito de
fallar mais uma huma vez.

§ 3º Quando a discussão da proposição se fizer por partes, o Deputado
poderá falar, na discussão de cada uma, pela metade do prazo previsto
para o projeto.
1972

Art. 169. (...)
§ 6º Quando a discussão da proposição se fizer por partes, o Deputado poderá falar, na
discussão de cada uma, pela metade do prazo previsto para o projeto.
1955

Art. 134. (...)
§ 5º Quando a discussão da proposição se fizer por partes, o Deputado poderá falar, na
discussão de cada uma, pelo prazo regimental.
1949

Art. 130. (...)
§ 5º Os prazos e suas prorrogações serão concedidos em dôbro quando a matéria, nos
têrmos do art. 119, parágrafo único, deva ser discutida por partes.
1904

Art. 109. (...)
Paragrapho unico. Nas discussões que se fazem por artigos os Deputados teem o direito
de fallar duas vezes sobre cada um delles, e somente uma hora por cada vez que obtiverem
a palavra.
1891

Art. 138. (...) 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 cada vez que obtiverem
a palavra.
1870

Art. 161. (...) Nas discussões que se fazem por artigos os Deputados têm o direito de
fallar duas vezes sobre cada um delles, e sómente duas horas por cada vez que obtiverem a palavra.
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§ 4º Qualquer prazo para uso da palavra, salvo expressa proibição regimental, poderá ser prorrogado pelo Presidente, pela metade, no máximo, se não
se tratar de proposição em regime de urgência ou em segundo turno.
1972

Art. 169. (...)
§ 5º Qualquer prazo, salvo expressa proibição regimental, poderá ser prorrogado pelo
Presidente, pela metade no máximo, se não se tratar de proposição em regime de urgência.
1955

Art. 134. (...)
§ 4º Qualquer prazo, salvo expressa proibição regimental, ou na discussão do orçamento, poderá ser prorrogado pelo Presidente, pela metade, no máximo.
1949

Art. 130. (...)
§ 4º Qualquer prazo, salvo expressa proibição regimental, poderá ser prorrogado pela metade, no máximo, mediante concessão dos Deputados presentes, em número nunca inferior
a cinqüenta.
1947

Art. 115. (...)
§ 6º O prazo do orador, relativo à discussão de qualquer proposição, poderá ser prorrogado, por meia hora, mediante concessão dos Deputados presentes, em número
nunca inferior a cinqüenta.

§ 5º Havendo três ou mais oradores inscritos para discussão da mesma
proposição, não será concedida prorrogação de tempo.
1972

Art. 169. (...)
§ 7º Havendo três ou mais oradores inscritos para discussão da mesma proposição, não
será concedida prorrogação de tempo.

Art. 175. O Deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão
não poderá:
I – desviar-se da questão em debate;
II – falar sobre o vencido;
III – usar de linguagem imprópria;
IV – ultrapassar o prazo regimental.
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Art. 175

1972

Art. 164. O Deputado que usar da palavra sobre proposição em discussão não poderá:
I – desviar-se da questão em debate;
II – falar sobre o vencido;
III – usar de linguagem imprópria;
IV – ultrapassar o prazo regimental.
1955

Art. 129. O Deputado que usar da palavra sôbre proposição em discussão não poderá:
I – desviar-se da questão em debate;
II – falar sobre o vencido;
III – usar de linguagem imprópria;
IV – ultrapassar o prazo regimental.
1949

Art. 126. O Deputado que usar da palavra sôbre proposição em discussão não poderá:
I – desviar-se da questão em debate;
II – falar sôbre o vencido;
III – usar de linguagem imprópria;
IV – ultrapassar o prazo regimental.
1947

Art. 113. O Deputado, que usar da palavra sôbre proposição em discussão, não poderá:
I – desviar-se da questão em debate;
II – falar sôbre o vencido;
III – usar de linguagem imprópria;
IV – ultrapassar o prazo que lhe compete;
V – deixar de atender às advertências do Presidente.
1934

Art. 199. O Deputado, que solicitar a palavra sobre proposição em discussão, não
poderá:
a) desviar-se da questão em debate;
b) falar sobre o vencido;
c) usar de linguagem impropria;
d) ultrapassar o prazo que lhe compete;
e) deixar de attender ás advertências do Presidente.
1928

Art. 250. O Deputado que solicitar a palavra sobre proposição em discussão não
poderá:
a) desviar-se da questão em debate;
b) fallar sobre o vencido;
c) usar de linguagem impropria;
d) ultrapassar o prazo que lhe compete;
e) deixar de attender ás advertências do Presidente.
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1904

Art. 108. Quando o Deputado que estiver fallando divagar da questão ou quiser introduzir indevidamente matéria nova para a discussão, o Presidente lhe apontará qual
é o objecto que se discute; e si o Deputado insistir, sendo advertido por duas vezes,
mandal-o-ha sentar-se, usando da formula – O Sr. Deputado F... póde se sentar; ao que
o Deputado deverá obedecer promptamente.
Art. 103. Nenhum Deputado na discussão poderá fallar em sentido contrario ao que já
estiver decidido pela Camara.
1891

Art. 182. Quando o Deputado que estiver fallando divagar da questão, ou quiser introduzir indevidamente matéria nova para a discussão, o Presidente lhe apontará qual
é o objecto que se discute; e si o Deputado insistir, sendo advertido por duas vezes,
mandal-o-ha sentar-se, usando da formula – O Sr. Deputado F... póde se sentar; ao que
o Deputado executará promptamente.
Art. 83. Nenhum Deputado na discussão poderá fallar em sentido contrario ao que já
estiver decidido pela Camara.
1870

Art. 217. Quando o Deputado, que estiver fallando divagar da questão, ou quiser introduzir
indevidamente matéria nova para a discussão, o Presidente lhe apontará qual é o objecto que se discute; e si o Deputado insistir, sendo advertido por duas vezes, mandal-o-ha
sentar-se, usando da formula – O Sr. Deputado F... póde sentar-se; ao que o Deputado executará promptamente.
Art. 87. Nenhum Deputado na discussão poderá fallar em sentido contrario ao que já
estiver decidido pela Camara.
1831

Art. 200. Quando o Deputado, que estiver fallando, divagar da questão, ou quizer introduzir
indevidamente materia nova para a discussão, o Presidente lhe apontará qual he o objecto,
que se discute; e se sendo advertido por duas vezes, o Deputado insistir, mandal-o-há
sentar-se, usando da formula – O Sr. Deputado F. pode sentar-se; – o que o Deputado
executará promptamente.
Art. 84. Nenhum Deputado na discussão fallará em sentido contrario ao que já estiver
decidido pela Camara.
1826

219. Quando o Deputado que estiver fallando, divagar da questão, ou quizer introduzir indevidamente materia nova para a discussão, o Presidente lhe apontará qual
he o objecto, que se discute; e se tendo advertido por duas vezes o Deputado insistir,
mandalo-ha sentar se, usando da formula – O Senhor Deputado F. pode sentar-se – o
que o Deputado executará promptamente.
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Art. 176

Subseção III
Do Aparte
Art. 176. Aparte é a interrupção, breve e oportuna, do orador para indagação, ou esclarecimento, relativos à matéria em debate.
1972

Art. 168. Aparte é a interrupção breve e oportuna do orador para indagação, ou
esclarecimento, relativo à matéria em debate.
1955

Art. 133. Aparte é a interrupção breve e oportuna do orador, para indagação ou
esclarecimento relativo à matéria em debate.
1949

Art. 129. Aparte é a interrupção breve e oportuna do orador, para indagação ou
esclarecimento relativo à matéria em debate.
1947

Art. 114. A interrupção de orador, por meio de aparte, só será permitida, quando êste
fôr curto e cortês.
1934

Art. 203. A interrupção de um orador, por meio de aparte, só será permittida quando
esse fôr curto e cortez.
1928

Art. 263. A interrupção de um orador por meio de aparte só será permittida quando
esse fôr curto e cortez.

§ 1º O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, devendo permanecer de pé ao fazê-lo.
1972

Art. 168. (...)
§ 1º O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, e, ao
fazê-la, deve permanecer de pé.
1955

Art. 133. (...)
§ 1º O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, e, ao
fazê-lo deve permanecer de pé.
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1949

Art. 129. (...)
§ 1º O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar permissão, e, ao fazê-lo,
deve permanecer de pé.
1947

Art. 114. (...)
§ 1º Para apartear colega, deverá o Deputado solicitar-lhe permissão.
1934

Art. 203. (...)
§ 1º Para apartear um collega deverá o Deputado solicitar-lhe permissão.
1928

Art. 263. (...)
§ 1º Para apartear um collega deverá o Deputado solicitar-lhe permissão.

§ 2º Não será admitido aparte:
I – à palavra do Presidente;
II – paralelo a discurso;
III – a parecer oral;
IV – por ocasião do encaminhamento de votação;
V – quando o orador declarar, de modo geral, que não o permite;
VI – quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando
para reclamação;
VII – nas Comunicações a que se referem o inciso I e § 1º do art. 66.
1972

Art. 168. (...)
§ 2º Não será admitido aparte:
a) à palavra do Presidente;
b) paralelo a discurso;
c) a parecer oral;
d) por ocasião de encaminhamento de votação;
e) quando o orador declarar, de modo geral, que não o permite;
f) quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando para reclamação;
g) nas comunicações a que se refere o § 3º do art. 98 do Regimento.
1955

Art. 133. (...)
§ 2º Não será admitido aparte:
I – à palavra do Presidente;
II – paralelo ao discurso;
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III – por ocasião de encaminhamento de votação;
IV – quando o orador declarar, de modo geral, que o não permite;
V – quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando para reclamação;
VI – nas comunicações a que se refere o § 5º do art. 72 do Regimento.
1949

Art. 129. (...)
§ 2º Não será admitido aparte:
I – à palavra do Presidente;
II – paralelo a discurso;
III – por ocasião de encaminhamento de votação;
IV – quando o orador declarar, de modo geral, que o não permite;
V – quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando para reclamação.
1947

Art. 114. (...)
§ 2º Não será admitido aparte:
I – à palavra do Presidente;
II – paralelo a discurso;
III – por ocasião de encaminhamento de votação;
IV – quando o orador declarar que o não permite;
V – quando o Deputado suscitar questão de ordem, ou falar pela ordem.
1934

Art. 203. (...)
§ 2º Ás palavras do Presidente não serão admittidos apartes.
§ 3º Não serão admittidos apartes successivos, parallelos ao discurso.
§ 4º Por ocasião do encaminhamento de votação não serão admittidos apartes.
1928

Art. 263. (...)
§ 2º Ás palavras do Presidente não serão admittidos apartes.
§ 3º Não serão admittidos apartes successivos, parallelos ao discurso.
§ 4º Por ocasião do encaminhamento de votação não serão admittidos apartes.

§ 3º Os apartes subordinam-se às disposições relativas à discussão, em
tudo que lhes for aplicável, e incluem-se no tempo destinado ao orador.
1972

Art. 168. (...)
§ 3º Os apartes subordinam-se às disposições relativas aos debates, em tudo que lhes for
aplicável.
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1955

Art. 133. (...)
§ 3º Os apartes subordinam-se às disposições relativas aos debates, em tudo que lhes
fôr aplicável.
1949

Art. 129. (...)
§ 3º Os apartes subordinam-se às disposições relativas aos debates, em tudo que lhes
seja aplicável.
1947

Art. 114. (...)
§ 3º Os apartes subordinar-se-ão às disposições relativa aos debates em tudo que lhes fôr
cabível.
1934

Art. 203. (...)
§ 5º Os apartes subordinar-se-ão ás disposições relativas aos debates em tudo que lhes fôr
cabivel.
1928

Art. 263. (...)
§ 5º Os apartes subordinar-se-ão ás disposições relativas aos debates em tudo que nellas
lhes fôr cabivel.

§ 4º Não serão publicados os apartes proferidos em desacordo com os dispositivos regimentais.
1972

Art. 168. (...)
§ 4º Não serão publicados os apartes proferidos em desacordo com os dispositivos
regimentais.
1955

Art. 133. (...)
§ 4º Não serão publicados os apartes proferidos em desacordo com os dispositivos
regimentais.
1949

Art. 129. (...)
§ 4º Não serão publicados os apartes proferidos em desacordo com os dispositivos
regimentais.
1947

Art. 114. (...)
§ 4º Não serão publicados os apartes em desacôrdo com os dispositivos supra
enumerados.
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Art. 177

1934

Art. 203. (...)
§ 6º Recusada pelo orador a permissão para apartes, estes não serão registrados.

§ 5º Os apartes só serão sujeitos a revisão do Autor se permitida pelo orador, que não poderá modificá-los.
1972

Art. 168. (...)
§ 5º Os apartes só estão sujeitos à revisão do Autor, se permitida pelo orador, que não
poderá modificá-los.
1955

Art. 133. (...)
§ 5º Os apartes só estão sujeitos à revisão do Autor, se permitida pelo orador, que os não
poderá modificar.

Seção III
Do Adiamento da Discussão
Art. 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido
o seu adiamento, por prazo não superior a dez sessões, mediante requerimento assinado por Líder, Autor ou Relator e aprovado pelo Plenário.
1972

Art. 170. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido o seu adiamento, mediante requerimento escrito, assinado por Líder, pelo Autor ou Relator do
mesmo, sempre por prazo nunca superior a dez sessões.
1955

Art. 135. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido o seu adiamento, mediante requerimento escrito, assinado por Líder, pelo Autor ou Relator do
mesmo, sempre por prazo nunca superior a 10 dias.
1949

Art. 131. Durante a discussão, será permitido o seu adiamento, mediante requerimento
escrito e por prazo não superior a dez dias.
§ 1º O requerimento não será lido, nem votado, se houver orador na tribuna.
§ 2º Quando a causa do adiamento fôr audiência de Comissão, deverá haver relação direta
e imediata entre a matéria da proposição e a competência da Comissão, cuja audiência
se requer. Se o requerimento não satisfizer a esta exigência, a Mesa não o admitirá, mas
deverá mandar publicá-lo no Diário do Congresso Nacional, com o respectivo despacho.

625

Art. 177

Memória e análise de leis

1947

Art. 116. Será escrito o requerimento de adiamento de discussão, observadas as seguintes condições:
I – só será admitido durante a discussão cujo adiamento pretender;
II – não será lido, nem votado, se houver orador na tribuna;
III – prefixará o prazo do adiamento.
§ 1º Quando a causa do adiamento fôr audiência de Comissão, devera haver relação direta e imediata entre matéria da proposição e a competência da Comissão, cuja audiência se requer. Se o requerimento não satisfizer esta exigência, a Mesa não o admitirá;
dar-lhe-á, porém, publicidade no Diário do Congresso Nacional.
1934

Art. 213. Sempre que um Deputado julgar conveniente o adiamento de uma discussão,
poderá requerel-a, por escripto.
§ 1º Esse requerimento só poderá ser apresentado durante a discussão, cujo adiamento
propuzer e ficará prejudicado se não for immediatamente votado, por falta de numero.
§ 2º Não será admittida a apresentação do requerimento de adiamento durante o discurso de um Deputado.
Art. 214. O adiamento de discussão só poderá ser concedido por prazo previamente
fixado.
Art. 216. Verificando a Mesa que não há relação directa e immediata entre o assumpto
de uma proposição e a Commissão indicada para audiencia em requerimento de adiamento de discussão, não admittirá esse requerimento.
Paragrapho unico. Na hypothese deste artigo, a Mesa dará publicidade, na acta impressa dos trabalhos da Camara, ao requerimento recusado.
1928

Art. 272. Sempre que um Deputado julgar conveniente o adiamento de uma discussão
poderá requerel-a, por escripto.
§ 1º Esse requerimento só poderá ser apresentado durante a discussão, cujo adiamento
propuzer e ficará prejudicado si não fôr immediatamente votado, por falta de numero.
§ 2º Não será admittida a apresentação do requerimento de adiamento de discussão
durante o discurso de um Deputado.
Art. 273. O adiamento de discussão só poderá ser concedido por prazo préviamente fixado.
Art. 275. Verificando a Mesa que não há relação directa e immediata entre o assumpto
de uma proposição e a Commissão indicada, em requerimento de adiamento de discussão, para audiencia, não admittirá esse requerimento.
Paragrapho unico. Na hypothese deste artigo, a Mesa dará publicidade, na acta impressa dos trabalhos da Camara, aos requerimentos recusados.
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Art. 177

1904

Art. 93. O adiamento póde ser sempre apresentado em Ordem do Dia e sem debate será
decidido, não podendo, entretanto, ser apresentado quando a Camara estiver em votação, quando orar qualquer Deputado ou depois de encerrada a discussão da materia.26
Art. 94. Não se proporão adiamentos indefinidos; por conseguinte, o Deputado que
quizer propôr qualquer adiamento deverá indicar logo o tempo para que há de ser deferido o negocio; e si outro Deputado propuzer outro adiamento, a votação da Camara
decidirá qual deverá prevalecer.
1891

Art. 73. O adiamento póde ser sempre apresentado em Ordem do Dia e sem debate será
decidido, não podendo, entretanto, ser apresentado quando a Casa estiver em votação,
quando orar qualquer Deputado.
Art. 74. Não se proporão adiamentos indefinidos; por conseguinte, o Deputado que
quizer propôr qualquer adiamento deverá indicar logo o tempo para que ha de ser deferido o negocio; e si outro Deputado propuser outro adiamento, a votação da Camara
decidirá qual deverá prevalecer.
1870

Art. 74. O adiamento póde ser proposto por cada hum dos Deputados, quando lhe
couber a vez de fallar, seja qual for o negocio de que se tratar, e o estado em que se achar
a discussão.
Art. 75. Sendo o adiamento motivado pelo Deputado, que o propuzer, e apoiado por
cinco Deputados, pelo menos, e por dez na terceira discussão, proceder-se-ha á votação, precedendo discussão.
Art. 76. Não se proporão addiamentos indefinidos; por conseguinte, o Deputado, que
quizer propôr qualquer adiamento, deverá indicar logo o tempo para que ha de ser deferido o negocio; e se outro Deputado propuzer outro adiamento, a votacção da Câmara
decidirá qual deverá prevalecer.
1831

Art. 74. O addiamento póde ser proposto por cada hum dos Deputados, quando lhe
couber a vez de fallar, seja qual for o negocio de que se tratar, e o estado em que se achar
a discussão.
Art. 75. Sendo o addiamento motivado pelo Deputado, que o propozer, e apoiado por
cinco Deputados, pelo menos, e por dez na terceira discussão, proceder-se-há da mesma forma que no caso de urgencia.
Art. 76. Não se proporão addiamentos indefinidos; e pelo conseguinte, o Deputado,
que quizer propor qualquer addiamento, deverá indicar logo a época para que há de
ser deferido o negocio, e se outro Deputado propozer outro addiamento, a votacção da
Câmara decidirá qual deverá subsistir.

26

Essa expressão “depois de encerrada a discussão da matéria” aparece pela primeira vez no art. 74 do
Regimento de 13 de julho de 1899.
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1826

77. O adiamento pode ser proposto por cada hum dos Deputados, seja qual for o negocio, de que se tratar, e o estado, em que se achar a discussão.
78. Sendo o addiamento motivado pelo Deputado, que o propozer, apoiado por sinco
Deputados, pelo menos, e por dez na terceira discussão, o Presidente o porá a votos.
79. Determinado o adiamento pela decisão da Camara, o Presidente proporá a epoca,
para que há de ser deferido, o negocio adiado; e se os Deputados guardarem silencio
ficará approvada.
81. Não se poderão propor addiamentos indefinidos.

§ 1º Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de urgência, salvo se requerido por um décimo dos membros da Câmara, ou Líderes
que representem esse número, por prazo não excedente a duas sessões.
1972

Art. 170. (...)
§ 1º Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de urgência, salvo se
requerida, em conjunto, por prazo não excedente a quarenta e oito horas, pelos Líderes
da Maioria e da Minoria.
1955

Art. 135. (...)
§ 1º Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de urgência, salvo se
requerida, em conjunto, por prazo não excedente a 48 horas, pelos Lideres da Maioria,
da Minoria e de Bloco Parlamentar.
1949

Art. 131. (...)
§ 3º Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de urgência.
1947

Art. 116. (...)
§ 2º Não admite adiamento da discussão a proposição em regime de urgência.
1934

Art. 215. Os projectos de prorrogação e adiamento da sessão legislativa, os vetados e os
de matéria considerada urgente, não admittirão adiamento de discussão.
1928

Art. 274. Os projectos de prorrogação e adiamento das sessões do Congresso Nacional,
os vetados e os de matérias consideradas de natureza urgente, não admittirão adiamento de discussão.
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Art. 177

§ 2º Quando para a mesma proposição forem apresentados dois ou mais
requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo
mais longo.
1972

Art. 170. (...)
§ 2º Quando para a mesma proposição forem apresentados dois ou mais requerimentos
de adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo mais longo.
1955

Art. 135. (...)
§ 2º Quando, para a mesma proposição, forem apresentados dois ou mais requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo mais longo.
1949

Art. 131. (...)
§ 4º Quando, para a mesma proposição, forem apresentados dois ou mais requerimentos de adiamento, aprovado um, ficarão prejudicados os demais.
1947

Art. 116. (...)
§ 3º Quando, para a mesma proposição, forem apresentados dois ou mais requerimentos de adiamento, aprovado um, ficarão prejudicados os demais.
1934

Art. 214. (...)
Paragrapho unico. Se fôr requerido mais de um adiamento de discussão, simultaneamente, para uma mesma proposição, a Camara votará preferencialmente um dos requerimentos, ficando os demais prejudicados.
1928

Art. 273. (...)
Paragrapho unico. Si fôr requerido mais de um adiamento de discussão, simultaneamente, de uma mesma proposição, a Camara votará preferencialmente, um dos requerimentos, ficando os demais prejudicados.
1904

Art. 94. (...) si outro Deputado propuzer outro adiamento, a votação da Camara decidirá qual deverá prevalecer.
1891

Art. 74. (...) si outro Deputado propuser outro adiamento, a votação da Camara decidirá qual deverá prevalecer.
1870

Art. 76. (...) se outro Deputado propuzer outro adiamento, a votacção da Câmara decidirá qual deverá prevalecer.
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1831

Art. 76. (...) se outro Deputado propozer outro addiamento, a votacção da Câmara
decidirá qual deverá subsistir.
1826

80. Se algum dos Deputados substituir outro adiamento, do que tiver proposto o Presidente, por-se-há a votos, sendo apoiado por sinco Deputados, e a Camara determinará qual
deve subsister.

§ 3º Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será
novamente ante a alegação, reconhecida pelo Presidente da Câmara, de
erro na publicação.
1972

Art. 170. (...)
§ 3º Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será, novamente, ante
a alegação, reconhecida pelo Presidente da Câmara, de erro na publicação.
1955

Art. 135. (...)
§ 3º Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será novamente, ante
a alegação, reconhecida pelo Presidente da Câmara, de êrro na publicação.

Seção IV
Do Encerramento da Discussão
Art. 178. O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por deliberação do Plenário.
§ 1º Se não houver orador inscrito, declarar-se-á encerrada a discussão.
§ 2º O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo
Presidente a votação, desde que o pedido seja subscrito por cinco centésimos dos membros da Casa ou Líder que represente este número, tendo
sido a proposição discutida pelo menos por quatro oradores. Será permitido o encaminhamento da votação pelo prazo de cinco minutos, por um
orador contra e um a favor.
§ 3º Se a discussão se proceder por partes, o encerramento de cada parte
só poderá ser pedido depois de terem falado, no mínimo, dois oradores.
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Art. 178

1972

Art. 171. O encerramento normal da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, ou
pelo decurso dos prazos regimentais.
§ 1º Se não houver orador inscrito, nos termos do Regimento, para a discussão,
declarar-se-á a mesma encerrada.
§ 2º O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo Presidente à votação desde que o pedido seja subscrito por dez Deputados ou por Líder de Partido, tendo
sido a proposição discutida pelo menos por quatro oradores, sendo permitido o encaminhamento da votação pelo prazo de cinco minutos por dois oradores contra e um a favor.
§ 3º Encerrada a discussão, será facultada a palavra por cinco minutos aos Deputados
inscritos anteriormente, para uma explicação sucinta do próprio voto.
§ 4º Se à discussão se proceder por partes, o encerramento de cada parte só poderá ser
pedido depois de terem falado, no mínimo, dois oradores.
1962

Art. 75. O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo Presidente
à votação desde que o pedido seja subscrito por dez Deputados, pelo Govêrno, Líder
de Partido ou de Bloco Parlamentar, tendo sido a proposição discutida pelo menos
por outro orador, sendo permitido o encaminhamento da votação pelo prazo de cinco
minutos por dois oradores contra e um a favor.
Art. 76. Encerrada a discussão será facultada a palavra, por cinco minutos, a um Ministro ou Subsecretário para uma declaração em nome do Govêrno e aos Deputados inscritos anteriormente para uma explicação sucinta do próprio voto, pelo mesmo prazo.
1955

Art. 75. (...)
§ 2º Se nenhum Deputado se houver inscrito ou solicitado a palavra, sôbre a matéria em
debate, o Presidente dará como encerrada a discussão.
Art. 136. O encerramento normal da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, ou
pelo decurso dos prazos regimentais.
§ 1º Se não houver orador inscrito, nos têrmos do Regimento, para discussão, dar-se-á
a mesma como encerrada.
§ 2º O encerramento da discussão, salvo disposição especial dêste Regimento, quando
ainda houver orador regimentalmente habilitado a fazer uso da palavra, só poderá ser
requerido quando a proposição haja sido discutida em sessão anterior, e já tenham falado pelo menos quatro oradores.
§ 3º Se se proceder por partes a discussão, o encerramento de cada parte só poderá ser
pedido depois de terem falado, no mínimo, dois oradores.
1949

Art. 74. (...)
Parágrafo único. Se nenhum Deputado se houver incrito ou solicitado a palavra sobre a
materia em debate, o Presidente dará como encerrada a discussão.
Art. 132. O encerramento normal da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, ou
pelo decurso dos prazos regimentais.
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§ 1º Se não houver orador inscrito, nem for solicitada a palavra, para discussão, dar-se-á
a mesma como encerrada.
§ 2º O encerramento de discussão, salvo disposição especial dêste Regimento, só poderá ser requerido quando a proposição haja sido discutida em sessão anterior, e já
tenham falado pelo menos quatro oradores.
§ 3º Se se proceder por partes à discussão, o encerramento de cada parte só poderá ser
pedido depois de terem falado, no mínimo, dois oradores.
1947

Art. 63. (...)
Parágrafo único. Se nenhum Deputado se houver incrito, ou solicitado a palavra, sobre
a materia em debate, o Presidente considerará encerrada a discussão.
Art. 117. O encerramento formal da discussão de qualquer proposição dar-se-á pela
ausência de oradores.
§ 1º Se não houver orador inscrito, para o debate de proposição, que se encontre em
pauta, ou em Ordem do Dia, será considerada encerrada a sua discussão.
§ 2º O encerramento de discussão, salvo o disposto nos §§ 3º e 7º do art. 86 e no § 1º
do art. 97, só poderá ser requerido quando a proposição haja sido discutida em sessão
anterior. Se se proceder por partes à discussão o encerramento de cada parte só poderá
ser pedido, depois de terem falado, no mínimo, dois oradores.
1934

Art. 102. (...)
§ 1º Se nenhum Deputado se houver incripto, ou solicitado a palavra, sobre a materia
em debate, o Presidente declarará encerrada a discussão.
Art. 217. O encerramento normal da discussão de qualquer proposição dar-se-á pela
ausencia de oradores.
§ 1º Não se havendo inscripto nenhum Deputado para o debate de uma proposição, será
declarada encerrada a sua discussão.
§ 2º Não havendo oradores inscriptos, nem solicitando qualquer Deputado a palavra,
sobre os artigos de proposição em 2ª discussão, o Presidente poderá declarar, de uma
vez, encerrada a discussão dos artigos não debatidos.
Art. 218. Poder-se-á requerer o encerramento da discussão de qualquer proposição:
a) em 1ª e 3ª discussões, desde que hajam sido discutidas em uma sessão anterior;
b) em 2ª discussão, desde que tenham fallado pelo menos dois oradores sobre o artigo,
cujo encerramento de discussão houver de ser requerido.
Paragrapho unico. As proposições de discussão unica, que se não discutirem globalmente, serão subordinadas, quanto ao encerramento de discussão, a esta ultima letra.
1928

Art. 155. (...)
§ 1º Si nenhum Deputado se houver inscripto, ou solicitado a palavra, sobre a materia
em debate, o Presidente declarará encerrada a sua discussão.
Art. 276. O encerramento normal da discussão de qualquer proposição dar-se-á com
a ausencia de oradores.
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§ 1º Não se havendo inscripto nenhum Deputado para o debate de uma proposição, será
declarada encerrada a sua discussão.
§ 2º Não havendo oradores inscriptos, nem solicitando qualquer Deputado a palavra,
sobre os artigos de proposição em 2ª discussão, o Presidente poderá declarar, de uma
vez, encerrada a discussão dos artigos não debatidos.
Art. 277. Poder-se-á requerer o encerramento da discussão de qualquer proposição:
a) em 1ª e 3ª discussões, desde que hajam sido discutidas em uma sessão anterior;
b) em 2ª discussão, desde que tenham falado pelo menos dois oradores sobre o artigo,
cujo encerramento de discussão fôr requerido.
Paragrapho unico. As proposições de discussão única, que se não discutirem globalmente, serão subordinadas, quanto ao encerramento de discussão, a este artigo.
1904

Art. 201. Quando não houver Deputado com a palavra, ou si não estiver na Casa algum
dos que a tiverem pedido, o Presidente, independente de votação, declarará encerrada a
discussão da materia de que se tratar, e sobre ella deverá votar-se na seguinte sessão, si
o encerramento tiver logar no fim da sessão.
Art. 203. Em qualquer discussão dos projectos de lei ou resolução, poder-se-há requerer
verbalmente o encerramento da discussão. Este requerimento será sem debate posto a
votos e, sendo aprovado pela Camara, o Presidente declarará concluida a discussão. As
1ª e 3ª discussões dos projectos de lei ou resolução não serão encerradas, havendo quem
tenha a palavra, sem que, pelo menos, se haja tratado da materia em uma sessão anterior.
Art. 204. Na 2ª discussão de qualquer projecto só poderá ser pedido o encerramento
depois de se terem pronunciado sobre o artigo em discussão, pelo menos, dous oradores. Na 2ª discussão dos projectos de orçamento e de fixação de forças de terra e mar
não será licito requerer o encerramento da discussão de cada artigo, sinão depois de ter
sido o mesmo discutido em duas sessões anteriores.
Art. 205. Sempre que o projecto tiver uma só discussão, correspondente esta á segunda
para que seja acceita a proposta de encerramento, prevalece o mesmo principio estabelecido no art. 204. O mesmo procedimento se deverá ter com as emendas que vierem
do Senado, excepto as offerecidas aos diversos orçamentos, cuja discussão só poderá
ser encerrada depois de discutidas em duas sessões diarias, salvo o disposto no art. 197.
1891

Art. 149. Quando não houver Deputado com a palavra, ou si não estiver na Casa algum
dos que a tiverem pedido, o Presidente, independente de votação, declarará encerrada a
discussão da materia de que se tratar, e sobre ella deverá votar-se na seguinte sessão si
o encerramento tiver logar no fim da sessão.
Art. 151. Em qualquer discussão dos projectos de lei ou de resolução, poder-se-ha requerer verbalmente o encerramento da discussão. Este requerimento será sem debate posto a
votos e, sendo approvado pela Camara, o Presidente declarará concluida a discussão. As
1ª e 3ª discussões dos projectos de lei ou resolução não serão encerradas, havendo quem
tenha a palavra, sem que, pelo menos, se haja tratado da materia em uma sessão anterior.
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Art. 152. Na 2ª discussão de qualquer projecto só poderá ser pedido o encerramento
depois de se terem pronunciado sobre o artigo em discussão, pelo menos, dous oradores. Na 2ª discussão dos projectos de orçamento e de fixação de forças de terra e mar
não será licito requerer o encerramento da discussão de cada artigo, sinão depois de ter
sido o mesmo discutido em duas sessões anteriores.
Art. 153. Sempre que o projecto tiver uma só discussão, correspondendo esta á segunda,
para que seja acceita a proposta de encerramento, prevalece o mesmo principio estabelecido no art. 152. O mesmo procedimento se poderá ter com as emendas que vierem do Senado, excepto as offerecidas aos diversos orçamentos, cuja discussão só poderá ser encerrada depois de discutidas em duas sessões diárias. As resoluções prorogando as sessões
terão uma unica discussão, que nunca excederá a sessão em que forem sujeitas ao debate.
1870

Art. 174. Se no fim da sessão não houver Deputado com a palavra, ou se não estiver na
Casa algum dos que a tiverem pedido, o Presidente, independentemente de votação,
declarará encerrada a discussão da materia de que se tratar, e sobre ella deverá votar-se
na seguinte sessão, consignando-se na acta todo o occorrido.
Art. 176. Em qualquer discussão, excepto na 1ª e 3ª dos projectos de lei ou de resolução,
poder-se-ha requerer verbalmente o encerramento da discussão. Este requerimento será
sem debate posto a votos e, sendo approvado pela Camara, o Presidente declarará concluida a discussão. As 1ª e 3ª discussões dos projectos de lei ou resolução não serão encerradas, havendo quem tenha a palavra, sem que, pelo menos, se haja tratado da materia
em duas sessões diarias.
Art. 177. Não é permittido requerer o encerramento de qualquer discussão immediatamente depois de haver fallado um Ministro de Estado, ainda que seja Deputado.

Seção V
Da Proposição Emendada Durante a Discussão
Art. 179. Encerrada a discussão do projeto, com emendas, a matéria irá às
Comissões que a devam apreciar, observado o que dispõem o art. 139, II,
e o parágrafo único do art. 121.
Parágrafo único. Publicados os pareceres sobre as emendas no Diário da
Câmara dos Deputados e distribuídos em avulsos, estará a matéria em condições de figurar em Ordem do Dia, obedecido o interstício regimental.
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Art. 179

1949

Art. 122. Encerrada a discussão, se houver emendas oferecidas nos termos do artigo
anterior, serão as mesmas submetidas às Comissões com que tiverem pertinência, devendo cada uma delas opinar no prazo de cinco dias, prorrogável por mais cinco.
Parágrafo único. Se não forem apresentadas emendas, ou com a volta destas das Comissões, estará a proposição em condições de ser votada.
1947

Art. 110. Encerrada a discussão do projeto, serão as emendas submetidas ao parecer da
respectiva Comissão, salvo as de sua autoria.
§ 1º As emendas que, direta ou indiretamente, alterarem a despesa ou a receita pública
serão enviadas à Comissão de Finanças.
§ 2º Sempre que haja emenda, em última discussão, que deva ser intercalada no texto
do projeto, ou lhe altere substancialmente dispositivo, o projeto deverá voltar a Plenário com redação, em substitutivo, que consubstancie o pensamento vencedor.
§ 3º Os pareceres da Comissão de Finanças, sôbre as emendas a que se refere o § 1º e os
referidos no parágrafo anterior, sofrerão discussão suplementar.
1934

Art. 189. Quando, pelo numero, ou importancia, das emendas offerecidas em 2ª discussão, se tornar difficil o pronunciamento immediato da Camara, o Presidente, ex officio, ou
a requerimento de qualquer Deputado, enviará o projecto á Commissão respectiva, para
interpôr parecer.
Art. 190. (...)
§ 2º As emendas, encerrada a [3ª] discussão do projecto, serão remettidas á Commissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer.
Art. 191. As emendas que, directa ou indirectamente, immediata ou remotamente,
augmentarem a despesa, ou diminuirem a receita publica, serão enviadas, tanto em 2ª
como em 3ª discussão, á Commissão de Finanças.
Paragrapho unico. Os pareceres da Commissão de Finanças sobre essas emendas em 2ª,
como em 3ª discussão, soffrerão uma discussão especial.
1928

Art. 258. Quando, pelo numero, ou importancia, das emendas offerecidas em 2ª discussão, se tornar difficil o pronunciamento immediato da Camara, o Presidente, ex
officio, ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o projecto á Commissão respectiva, para interpôr parecer.
Art. 259. (...)
§ 2º As emendas, encerrada a [3ª] discussão do projecto, serão remettidas á Commissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer.
1904

Art. 161. (...)
§ 2º Quando, pelo numero e importância das emendas offerecidas ao projecto em
2ª discussão, se, tornar difficil o pronunciamento da Camara a respeito, e qualquer
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Deputado o requerer, e a Camara annuir, antes de iniciada a votação, se adiará esta até
que a respectiva Commissão interponha seu parecer sobre as mesmas emendas, o qual,
sendo impresso e distribuido, será sem mais debate posto em votação, sem prejuízo
todavia do disposto no art. 165, quanto ás emendas que dependem do exame da Commissão de Finanças.
Art. 163. Antes da 3ª discussão será o projecto remettido á respectiva Commissão, com
as emendas approvadas, para redigil-o de novo conforme o vencido, e publical-o em
breve prazo, que não excederá de cinco dias.
1891

Art. 125. Antes da 3ª discussão será o projecto remettido á respectiva Commissão, com
as emendas approvadas, para redigil-o de novo conforme o vencido.
1870

Art. 147. Para a 3ª discussão terá sido o projecto remettido á respectiva Commissão com
as emendas approvadas para o redigir de novo, conforme o vencido; e, sendo que pelas
emendas fique o projecto muito alterado, será novamente impresso para poder entrar em
3ª discussão.
1831

Art. 134. Para a 3ª discussão terá sido o projecto remettido á respectiva Commissão com
as emendas approvadas, para o redigir de novo, conforme o vencido; e sendo que pelas
emendas fique o projecto muito alterado, será novamente impresso para poder entrar em
3ª discussão.
1826

168. Para a terceira discussão terá sido o projecto remettido á respectiva Commissão
para o redigir de novo com as emendas, que tiverem sido apoiadas, e approvadas.

CAPÍTULO XIII
DA VOTAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 180. A votação completa o turno regimental da discussão.
1972

Art. 172. A votação completa o turno regimental da discussão.
1955

Art. 137. A votação completará o turno regimental da discussão.
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Art. 180

1949

Art. 133. A votação completará o turno regimental da discussão.
1947

Art. 118. (...)
§ 1º A votação completará o turno regimental da discussão. Nenhum projeto passará de
uma a outra discussão sem que, encerrada a anterior, seja votado e aprovado.
1934

Art. 219. A votação é o processo de deliberar da Camara sobre as materias sujeitas ao
seu exame.
§ 1º As proposições de igual categoria terão igual numero de discussões e votações.
§ 2º A votação completará o turno regimental da discussão. Nenhum projecto passará
de uma a outra discussão sem que, encerrada a anterior, seja votado e approvado.
1928

Art. 278. A votação é o processo de deliberar da Camara sobre as materias sujeitas á
sua deliberação.
§ 1º As proposições terão igual numero de discussões e votações.
§ 2º A votação completará o turno regimental da discussão. Nenhum projecto passará
de uma a outra discussão sem que, encerrada a discussão, seja votado e approvado.
§ 3º As proposições que independem de discussão só terão uma votação.
1904

Art. 175. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, se procederá á votação na fórma deste Regimento.
1891

Art. 143. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, sempre se procederá á votação na fórma do Regimento.
1870

Art. 168. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, sempre se procederá á votação na fórma do Regimento.
1831

Art. 156. Ainda que não haja quem falle sobre as materias expostas á discussão, e
que por isto esta se não verifique, sempre se procederá á votos na conformidade do
Regimento.
1826

190. Ainda que não haja quem falle a respeito dos projectos, indicaçoens, ou pareceres, e que por isso se não verifique a discussão sempre se procederá a votos, como nos
artigos.
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§ 1º A votação das matérias com a discussão encerrada e das que se acharem sobre a mesa será realizada em qualquer sessão:
I – imediatamente após a discussão, se houver número;
II – após as providências de que trata o art. 179, caso a proposição tenha
sido emendada na discussão.
1972

Art. 172. (...)
§ 1º As votações das matérias com as discussões encerradas e das que se acharem sobre
a mesa serão realizadas em qualquer dia.
(...)
§ 5º Proceder-se-á à imediata votação das proposições sujeitas à discussão, logo após o
encerramento desta, se houver número na Casa, se não tiverem sido emendadas, caso
em que retornarão às Comissões para parecer.
1955

Art. 137. (...)
§ 1º As votações das matérias com as discussões encerradas e das que se acharem sôbre
a mesa serão realizadas em qualquer dia.
(...)
§ 5º Proceder-se-á à imediata votação das proposições sujeitas à discussão, logo após o
encerramento desta, se houver número na Casa.
1949

Art. 133. (...)
§ 1º As votações das matérias encerradas e das que se acharem sôbre a mesa serão realizadas em qualquer dia.
(...)
§ 5º Poder-se-á proceder à imediata votação das proposições sujeitas a discussão, logo
após o encerramento desta, se houver número.
1947

Art. 118. (...)
§ 2º As votações das matérias encerradas e das que se acharem sôbre a mesa serão realizadas, em regra, nas segundas, terças e quartas-feiras.
§ 3º A juízo do Presidente da Câmara, ou por determinação desta, poderão ser realizadas votações fora dos dias designados. Nesta hipótese, ao dar a Ordem do Dia, o
Presidente avisará aos Deputados presentes a inclusão de votações.
(...)
§ 6º Poder-se-á proceder à imediata votação das proposições sujeitas a discussão,
logo após o encerramento desta, se houver número legal, sem prejuízo das restrições
constantes deste Regimento.
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1934

Art. 102. (...)
§ 2º Havendo numero para votação, a ella será submettida a materia cuja discussão fôr
encerrada.
Art. 222. Far-se-á a votação das proposições sujeitas á discussão logo após o encerramento desta, se houver, numero regimental, salvo no caso do art. 193 e seus paragraphos.
1928

Art. 155. (...)
§ 2º Havendo numero para votação, a ella será submettida a materia cuja discussão fôr
encerrada.
Art. 281. Far-se-á a votação das proposições sujeitas á discussão logo após o encerramento dessa, si houver, para esse fim, numero regimental.

§ 2º O Deputado poderá escusar-se de tomar parte na votação, registrando simplesmente abstenção.
1972

Art. 172. (...)
§ 2º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado poderá deixar o recinto das sessões.
§ 3º O Deputado poderá escusar-se de tomar parte na votação, declarando simplesmente abstenção, ao responder à chamada.
1962

Art. 47. (...)
Parágrafo único. O Deputado poderá excusar-se de tomar parte na votação declarando
simplesmente abstenção, ao responder à chamada.
1955

Art. 137. (...)
§ 2º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado poderá deixar o recinto das sessões.
§ 3º Nenhum Deputado presente poderá excusar-se de tomar parte nas votações, se não
fizer declaração prévia de não ter acompanhado a discussão da matéria.
1949

Art. 133. (...)
§ 2º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado, exceto membro de
Comissão que esteja reunida, deverá deixar o recinto das sessões.
§ 3º Nenhum Deputado presente poderá escusar-se de tomar parte nas votações, se não
fizer declaração prévia de não ter acompanhado a discussão da matéria.
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1947

Art. 62. (...)
§ 6º Durante o tempo destinado às votações nenhum Deputado deverá deixar o recinto
das sessões.
Art. 118. (...)
§ 4º Nenhum Deputado presente poderá excusar-se de tomar parte nas votações, se não
fizer declaração prévia de não ter acompanhado a discussão da matéria.
1934

Art. 101. Durante todo o tempo destinado ás votações nenhum Deputado deverá deixar o recinto das sessões.
Art. 221. Nenhum Deputado presente poderá se excusar de tomar parte nas votações, se não
fizer declaração prévia de não ter assistido, ou acompanhado os debates sobre a materia em
deliberação.
1928

Art. 154. (...)
§ 6º Durante todo o tempo destinado ás votações a nenhum Deputado será licito deixar
o recinto das sessões.
§ 7º Quando, por motivo de força maior, haja qualquer Deputado de se retirar, mesmo
por momentos, deverá communical-o, expressamente, ao Presidente, afim de não ser
computado entre os votantes.
Art. 280. Nenhum Deputado presente poderá se excusar de tomar parte nas votações,
si não fizer declaração previa de não ter assistido ou acompanhado os debates sobre a
materia em deliberação.
1904

Art. 214. Nenhum Deputado presente poderá excusar-se votar, salvo: 1º, por não ter
assistido ao debate; 2º, por se tratar de causa propria, em que será inhibido de votar,
podendo, todavia, assistir á discussão, tomar parte nella, quando tenha de defender-se
de accusações ou de sustentar seus direitos.
1891

Art. 162. Nenhum Deputado presente poderá excusar-se de votar, salvo: 1º, por não ter
assistido ao debate; 2º, por se tratar de causa propria, em que será inhibido de votar,
podendo, todavia, assistir á discussão, tomar parte nella, quando tenha de defender-se
de accusações ou de sustentar seus direitos.
1870

Art. 187. Nenhum Deputado presente poderá escusar-se de votar, salvo: 1º, por não ter
assistido ao debate; 2º, por se tratar de causa propria, em que será inhibido de votar,
podendo todavia assistir á discussão.
1831

Art. 170. Nenhum Deputado presente poderá recusar-se de votar, salvo 1º por não ter
assistido ao debate; 2º por se tratar de caso proprio, em que será inhibido de votar; mas
poderá assistir a discussão.
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1826

200. Nenhum Deputado prezente poderá escusar-se de votar, salvo 1º por não ter assistido ao debate; 2º por se tratar de cazo proprio, em que será inhibido de votar.

§ 3º Havendo empate na votação ostensiva cabe ao Presidente desempatá-la;
em caso de escrutínio secreto, proceder-se-á sucessivamente a nova votação, até que se dê o desempate.
1904

Art. 213. Havendo empate nas votações, ficará a materia adiada para se discutir novamente em outro dia, e si houver segundo empate, ficará rejeitada.
Na nova discussão, em virtude de empate, essa versará sobre todo o artigo, ainda que
tenha elle sido dividido por occasião da anterior votação.
Art. 211. (...) No caso de empate [se a votação for por escrutínio secreto] se procederá
a sorteio.
1891

Art. 161. Havendo empate nas votações, ficará a materia adiada para se discutir novamente em outro dia, e si houver segundo empate, ficará rejeitada. Na nova discussão,
em virtude de empate, esta versará sobre todo o artigo, ainda tenha elle sido dividido
por occasião da anterior votação.
Art. 159. (...) No caso de empate [em caso de escrutínio secreto] se procederá a sorteio.
1870

Art. 186. Havendo empate nas votações de que tratão os arts. 179 a 182 e 184, ficará a
materia adiada para se discutir novamente em outro dia; e se houver segundo empate,
ficará rejeitada.
1831

Art. 169. Havendo empate em qualquer das duas primeiras votações ficará a matéria
addiada para se discutir novamente em outro dia; e se houver segundo empate ficará a
matéria regeitada.
1826

199. Havendo empate em qualquer das duas primeiras votaçoens ficará a materia
addiada, e entrará novamente em discussão; e se houver segundo empate ficará a matéria regeitada.

§ 4º Em se tratando de eleição, havendo empate, será vencedor o Deputado
mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, ressalvada a hipótese do inciso XII do art. 7º.
§ 5º Se o Presidente se abstiver de desempatar votação, o substituto regimental o fará em seu lugar.
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§ 6º Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual, deverá o Deputado dar-se por impedido e fazer comunicação nesse
sentido à Mesa, sendo seu voto considerado em branco, para efeito de quórum.
1972

Art. 172. (...)
§ 4º Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse individual,
deverá o Deputado dar-se por impedido, fazendo comunicação nesse sentido à Mesa.
Para efeito do quorum, seu voto será considerado em branco.
1955

Art. 137. (...)
§ 4º Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interêsse individual, o
Deputado está inibido de votar, fazendo comunicação nesse sentido à Mesa, mas poderá assistir à votação. Para efeito do quorum, seu voto será considerado em branco.
1949

Art. 133. (...)
§ 4º Tratando-se de causa própria, ou de assunto em que tenha interêsse individual, o
Deputado está inibido de votar, mas poderá assistir à votação.
1947

Art. 118. (...)
§ 5º Em se tratando de causa própria, ou de assunto em que tenha interêsse individual,
o Deputado está inhibido de votar, mas poderá assistir à votação.
1934

Art. 221. (...)
Paragrapho unico. Em se tratando de causa propria, ou de assumpto em que tenha interesse individual, o Deputado será inhibido de votar, mas poderá assistir á votação.
1928

Art. 280. (...)
Paragrapho unico. Em se tratando de causa propria, ou de assumpto em que tenha interesse individual, o Deputado será inhibido de votar, mas poderá assistir á votação.
1904

Art. 214. Nenhum Deputado presente poderá excusar-se de votar, salvo (...) 2º por se tratar
de causa propria, em que será inhibido de votar, podendo, todavia, assistir á discussão, tomar parte nella, quando tenha de defender-se de accusações ou de sustentar seus direitos.
1891

Art. 162. Nenhum Deputado presente poderá excusar-se de votar, salvo (...) 2º por se tratar
de causa propria, em que será inhibido de votar, podendo, todavia, assistir á discussão, tomar parte nella, quando tenha de defender-se de accusações ou de sustentar seus direitos.
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Art. 181

1870

Art. 187. Nenhum Deputado presente poderá escusar-se de votar, salvo: (...) 2º, por se tratar de causa propria, em que será inhibido de votar, podendo todavia assistir á discussão.
1831

Art. 170. Nenhum Deputado presente poderá recusar-se de votar, salvo (...) 2º por se
tratar de caso proprio, em que será inhibido de votar; mas poderá assistir a discussão.
1826

200. Nenhum Deputado prezente poderá escusar-se de votar, salvo (...) 2º por se tratar
de cazo proprio, em que será inhibido de votar.

§ 7º O voto do Deputado, mesmo que contrarie o da respectiva representação ou sua Liderança, será acolhido para todos os efeitos.
1972

Art. 178. (...) [no processo simbólico de votação] A manifestação dos Líderes representará o voto de seus liderados, permitida a declaração de voto.

§ 8º No caso de deliberação sobre aplicação de sanção disciplinar por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar, é vedado o
acolhimento do voto do Deputado representado.27
Art. 181. Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum.
1972

Art. 172. (...)
§ 6º Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de número, ou por se ter
esgotado a hora da Ordem do Dia.
1955

Art. 137. (...)
§ 6º Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de número, ou por se ter
esgotado a hora da sessão.
1949

Art. 133. (...)
§ 6º Só se interromperão as votações por falta de número, ou por se ter esgotado a hora
da sessão.

27

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2 de 2011.
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1947

Art. 62. (...)
§ 7º O ato de votar nunca será interrompido, salvo ao terminar a sessão.
Art. 118. (...)
§ 7º Só se interromperão as votações por falta de número, ou por se ter esgotado a hora
da sessão.
1934

Art. 101. (...)
§ 7º O acto de votar nunca será interrompido, salvo ao terminar a hora destinada á
votação.
Art. 222. (...)
Paragrapho unico. Só se interromperão as votações por falta de numero regimental
para a sua realização, ou por se ter esgotado a hora da sessão.
1928

Art. 154. (...)
§ 8º O acto de votar nunca será interrompido, salvo ao terminar a hora destinada á
votação.
§ 9º Neste ultimo caso, a votação ficará adiada, na parte em que se achar, para a sessão
seguinte.
Art. 281. (...)
Paragrapho unico. Só se interromperão as votações por falta de numero regimental
para a sua realização ou por se ter esgotado a hora da sessão.
1904

Art. 220. O acto de votar nunca será interrompido, salvo quando a materia em votação
contiver muitos artigos e si o processo exceder á hora destinada para votação na Ordem do
Dia. Neste caso, ficará adiado na parte em que estiver, para continuar na seguinte sessão,
não se podendo, em caso algum, proceder á votação em prorogação das horas da sessão.
1891

Art. 165. O acto de votar nunca será interrompido, salvo quando a materia em votação
contiver muitos artigos e si o processo exceder á hora regimental da finalisação dos trabalhos. Neste caso, ficará adiada na parte em que estiver, para continuar na segunda sessão,
não se podendo, em caso algum, proceder á votação em prorogação das horas da sessão.
1870

Art. 191. O acto de votar nunca será interrompido sahindo os Deputados para fóra da
Camara, ou atravessando o salão na occasião da votação.
1831

Art. 174. O acto de votar nunca será interrompido, sahindo os Deputados para fora da
Camara, ou atravessando-se o salão por occasião da votação.
1826

203. O acto de votar nunca será interrompido.
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Art. 181

§ 1º Quando esgotado o período da sessão, ficará esta automaticamente
prorrogada pelo tempo necessário à conclusão da votação, nos termos do
§ 2º do art. 72.
1972

Art. 172. (...)
§ 7º Neste último caso, não tendo havido prorrogação, a votação ficará adiada, na parte
em que se achar, para prosseguir na sessão seguinte.
1955

Art. 137. (...)
§ 7º Neste último caso [por se ter esgotado a hora da sessão], não tendo havido prorrogação, a votação ficará adiada, na parte em que se achar, para prosseguir na sessão seguinte.
1949

Art. 133. (...)
§ 7º Neste último caso [por se ter esgotado a hora da sessão], não tendo havido prorrogação, a votação ficará adiada, na parte em que se achar, para prosseguir na sessão seguinte.
1947

Art. 62. (...)
§ 8º Nêste último caso [ao terminar a sessão], não tendo havido prorrogação, a votação
ficará adiada, na parte em que se achar, para prosseguir na sessão seguinte.
1934

Art. 101. (...)
§ 8º Neste ultimo caso [ao terminar a hora destinada à votação], a votação ficará adiada,
na parte em que se achar, para a sessão seguinte.
1891

Art. 165. Neste caso [se o processo de votação exceder a hora regimental de finalização
dos trabalhos], ficará [a votação] adiada na parte em que estiver, para continuar na
segunda sessão, não se podendo, em caso algum, proceder á votação em prorogação
das horas da sessão.

§ 2º Ocorrendo falta de número para deliberação, proceder-se-á nos termos do § 3º do art. 82.
1904

Art. 200. (...) A falta de numero para as votações que se forem seguindo não prejudicará
a discussão dos projectos que tiverem sido dados para a Ordem do Dia.
Art. 202. 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-há a nova chamada, mencionando-se na acta os nomes dos que se houverem retirado com causa participada ou sem ella.
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1891

Art. 148. (...) A falta de numero para as votações que se forem seguindo não prejudicará
a discussão dos projectos que tiverem sido dados para a Ordem do Dia.
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-há a nova chamada, mencionando-se na acta os nomes dos que se houverem retirado com causa participada ou sem ella.
1870

Art. 173. (...) A falta de numero para as votações, que se forem seguindo, não prejudicará a discussão dos projectos que tiverem sido dados para a Ordem do Dia.
Art. 175. Sempre que se deixar de fazer qualquer votação, por não achar-se presente
o numero legal de Deputados, proceder-se-ha a nova chamada, mencionando-se na
acta os nomes dos que se houverem retirado com causa participada ou sem ella, como
dispõem para casos semelhantes os arts. 54 e 58.

Art. 182. Terminada a apuração, o Presidente proclamará o resultado da
votação, especificando os votos favoráveis, contrários, em branco e nulos.
Parágrafo único. É lícito ao Deputado, depois da votação ostensiva, enviar
à Mesa para publicação declaração escrita de voto, redigida em termos
regimentais, sem lhe ser permitido, todavia, lê-la ou fazer a seu respeito
qualquer comentário da tribuna.
1972

Art. 173. É lícito ao Deputado, depois da votação, enviar à Mesa, para publicação, declaração escrita de voto, redigida em termos regimentais, sem lhe ser permitido, todavia, lê-la, ou fazer, a respeito, qualquer comentário da tribuna.
1955

Art. 137. (...)
§ 8º É lícito ao Deputado, depois da votação, enviar à Mesa para publicação, declaração
escrita de voto, redigida em têrmos regimentais, sem lhe ser permitido, todavia, lê-la,
ou fazer, a respeito, qualquer comentário da tribuna.
1949

Art. 133. (...)
§ 8º É lícito ao Deputado, depois da votação, enviar à Mesa declaração escrita de voto,
redigida em têrmos regimentais, sem lhe ser permitido, todavia, ler essa declaração, ou
fazer, a respeito, qualquer comentário verbal.
1947

Art. 124. É licito ao Deputado, no momento de votação, enviar à Mesa declaração escrita de voto, redigida em têrmos regimentais, sem lhe ser permitido, todavia, ler essa
declaração, ou fazer, a respeito, qualquer comentário oral.
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Art. 183

1934

Art. 121. (...)
§ 6º Será licito a qualquer Deputado fazer inserir na acta impressa as razões escriptas
de seu voto, vencedor, ou vencido, redigido em termos concisos e sem allusões pessoaes
de qualquer natureza.
1928

Art. 174. (...)
§ 6º Será licito a qualquer Deputado fazer inserir na acta impressa as razões escriptas
de seu voto, vencedor, ou vencido, redigido em termos concisos e sem allusões pessoaes
de qualquer natureza.
1904

Art. 69. (...)
É permittido a qualquer Deputado fazer inserir na acta declaração escripta de voto,
uma vez que não seja motivada, nem importe protesto contra decisão tomada pela Camara, e a presente na mesma sessão ou na primeira a que comparecer.
1891

Art. 166. Nenhum Deputado poderá protestar, 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 ser motivada.
1870

Art. 192. Nenhum Deputado poderá protestar, por escripto ou de palavra, contra a decisão da Camara; poderá, porém, inserir nas actas a sua declaração de voto,
apresentando-a na mesma sessão, ou na subsequente, sem ser motivada.
1831

Art. 175. Nenhum Deputado poderá protestar, por escripto, ou de palavra, contra a decisão da Camara; poderá sim inserir nas actas a sua declaração de voto, apresentando-a
na mesma sessão, ou na subseqüente, sem ser motivado.
1826

204. Nenhum Deputado poderá protestar, por escrito, ou de palavra contra a decisão
da Camara; poderá porem inserir o seu voto nas actas, e aprezentando-o na na mezma
sessão, ou na subsequente, sem ser motivado.

Art. 183. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações
da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
1972

Art. 174. Salvo disposição constitucional ou regimental em contrário, as deliberações
da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros.
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1947

Art. 118. As deliberações, salvo disposição constitucional em contrário, serão tomadas
por maioria de votos, presente a maioria dos membros da Câmara (Constituição da
República, art. 42).
1934

Art. 220. Nenhuma materia será submettida a votação sem que estejam presentes
Deputados em numero regimental para as deliberações.
1928

Art. 279. Nenhuma materia será submettida a votação sem que estejam presentes
Deputados em numero regimental para as deliberações.
§ 1º As votações que se fazem com qualquer numero serão resolvidas com os Deputados
que estiverem no recinto no momento em que se procederem.
§ 2º As votações que dependem de numero só poderão ser realizadas pela maioria absoluta dos Deputados.
1904

Art. 1º A Camara dos Deputados (...) só poderá deliberar com a presença de metade
mais um de seus membros, pelo menos, nos periodos determinados por este Regimento
e pela Constituição da União (...)
Art. 200. Nenhuma materia se porá a votos sem que estejam presentes Deputados em
maioria absoluta (...).28
1891

Art. 148. Nenhuma matéria se porá a votos sem que estejam presentes Deputados presentes os Deputados necessarios para a celebração da sessão, (...).
1870

Art. 173. Nenhuma materia se porá a votos sem que estejão presentes os Deputados
necessarios para a celebração da sessão, (...).
1831

Art. 161. Nenhuma materia se porá a votos sem que estejão presentes os Deputados
necessarios para a celebração da sessão.
1826

191. Nenhuma materia se porá a votos sem que estejão presentes os Deputados necessarios para celebração da sessão.

§ 1º Os projetos de leis complementares à Constituição somente serão
aprovados se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observadas, na sua tramitação, as demais normas regimentais para
discussão e votação.
28
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Art. 184

1972

Art. 175. Os projetos de leis complementares da Constituição somente serão aprovados
se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observadas, na sua
tramitação, as demais normas regimentais para discussão e votação.
Art. 176. Os projetos de lei que criem cargos nos quadros das Secretarias dos Tribunais
Federais, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, somente serão aprovados se
obtiverem os votos da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Parágrafo único. Os projetos a que se refere este artigo serão votados em duas discussões, com intervalo mínimo de quarenta e oito horas entre elas.
1962

Art. 60. Os projetos de legislação delegada e as leis complementares previstas no ato
adicional (...) serão considerados aprovados se obtiverem a maioria absoluta de sufrágios dos membros da Câmara em votação nominal.

§ 2º Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas
e as abstenções verificadas pelo sistema eletrônico só serão computados
para efeito de quórum.

Seção II
Das Modalidades e Processos de Votação
Art. 184. A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou o nominal, e secreta, por meio do sistema eletrônico ou de cédulas.
1972

Art. 177. Três são os processos de votação adotados na Câmara:
I – o simbólico;
II – o nominal;
III – o de escrutínio secreto.
1955

Art. 139. Três são os processos de votação adotados na Câmara:
I – o simbólico;
II – o nominal;
III – o de escrutínio secreto.
1949

Art. 134. Três são os processos de votação adotados na Câmara:
I – o simbólico;
II – o nominal;
III – o de escrutínio secreto.
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1947

Art. 119. São processos de votação:
I – o simbólico;
II – o nominal;
III – o de escrutínio secreto;
IV – o automático, ao dispor a Câmara da necessária aparelhagem.
1934

Art. 223. Tres são os processos de votação adoptados pela Camara:
a) o symbolico;
b) o nominal;
c) o de escrutinio secreto.
1928

Art. 282. Tres são os processos de votação adoptados pela Camara:
a) o symbolico;
b) o nominal;
c) o de escrutinio secreto.
1904

Art. 206. Por tres maneiras se podem dar votos: 1ª, pelo methodo symbolico nos casos
ordinarios; 2ª, pelo nominal de – sim ou não; 3ª, por escrutinio secreto, nas eleições.
1891

Art. 154. Por tres maneiras se podem dar votos: 1ª, pelo methodo symbolico nos casos
ordinarios; 2ª, pelo nominal de – sim ou não; 3ª, por escrutinio secreto, nas eleições.
1870

Art. 178. Por tres maneiras se podem dar votos: 1º, pelo methodo symbolico nos casos
ordinarios; 2º, pelo nominal de – sim ou não – nos objectos de maior importancia; 3º,
por escrutinio secreto nas eleições e nos negocios de interesse particular, quando fôr
requerido na fórma do art. 181.
1831

Art. 162. Por tres maneiras se podem dar votos: 1º pelo methodo simbolico nos casos
ordinários; 2º pelo nominal do sim, ou não, nos objectos de maior importancia; 3º por
escrutinio secreto nas eleições.
1826

192. Por tres maneiras se podem dar votos: 1º pelo methodo symbolico nos cazos ordinarios; 2º pelo nominal de sim, ou não nos objectos de maior importancia; 3º por
escrutinio secreto nas eleiçoens.

Parágrafo único. Assentado, previamente, pela Câmara determinado processo de votação para uma proposição, não será admitido para ela requerimento de outro processo.
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Art. 185

1972

Art. 182. Assentado, previamente, pela Câmara, determinado processo de votação
para uma proposição, não será admitido para a mesma requerimento de outro.
1955

Art. 144. Assentado, prèviamente, pela Câmara determinado processo de votação para
uma proposição, não será admitido para a mesma requerimento de outro.
1949

Art. 136. (...)
§ 10. Se a Câmara deliberar, previamente, que tôdas as votações de determinada proposição se realizem pelo processo simbólico, não será admitido requerimento de votação
nominal para essa matéria.
1947

Art. 119. (...)
§ 10. Se a Câmara deliberar, prèviamente, que tôdas as votações de determinada proposição se realizem pelo processo simbólico, não será admitido requerimento de votação
nominal para essa matéria.
1934

Art. 226. (...)
§ 3º Si, a requerimento de um Deputado, a Camara deliberar previamente realizar todas as votações de determinada proposição pelo processo symbolico, não serão admittidos requerimentos de votação nominal para essa materia.
1928

Art. 285. (...)
§ 3º Si, a requerimento de um Deputado, a Camara deliberar previamente realizar todas as votações de determinada proposição pelo processo symbolico, não serão admittidos requerimentos de votação nominal para essa materia.

Art. 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das proposições em geral, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos.
1972

Art. 178. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer
matéria, convidará os Deputados a favor a permanecerem sentados, e proclamará o
resultado manifesto dos votos. A manifestação dos Líderes representará o voto de seus
liderados, permitida a declaração de voto.
1955

Art. 140. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer
matéria, convidará os Deputados que votam a favor a permanecerem como se acham, e
proclamará o resultado manifesto dos votos.
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1949

Art. 135. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer
matéria, convidará os Deputados que votam a favor a permanecerem como se acham, e
proclamará o resultado manifesto dos votos.
1947

Art. 119. (...)
§ 1º O processo simbólico praticar-se-á com o levantamento dos Deputados que votam.
§ 2º Ao anunciar a votação de qualquer matéria, o Presidente convidará os Deputados,
que votam a favor, a se levantarem e proclamará o resultado manifesto dos votos.
1934

Art. 224. O processo symbolico praticar-se-á com o levantamento dos Deputados que
votam contra a materia em deliberação.
Paragrapho unico. Ao annunciar a votação de qualquer materia o Presidente convidará
os Deputados que votam contra ella a se levantarem e proclamará o resultado manifesto dos votos.
1928

Art. 283. O processo symbolico praticar-se-á com o levantamento dos Deputados que
votam a favor da materia em deliberação.
Paragrapho unico. Ao annunciar a votação de qualquer materia o Presidente convidará
os Deputados que votam a favor a se levantarem e proclamará o resultado manifesto
dos votos.
1904

Art. 207. O methodo symbolico se pratica dizendo o Presidente: Os senhores que são
de parecer... queiram levantar-se.
1891

Art. 155. O methodo symbolico se pratica dizendo o Presidente: Os senhores que são
de parecer... queiram levantar-se.
1870

Art. 179. O methodo simbolico se pratica dizendo o Presidente – Os Srs. que são de
parecer... queirão levantar-se.
1831

Art. 163. O methodo simbolico se pratica dizendo o Presidente – Os Srs. que são de
parecer... queirão levantar-se.
1826

193. O methodo symbolico se praticará dizendo o Presidente – os senhores Deputados
que votarem a favor se levantarão, e os que votarem contra ficarão sentados.

§ 1º Havendo votação divergente, o Presidente consultará o Plenário se há
dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de
formular-se pedido de verificação de votação.
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Art. 185

1972

Art. 178. (...)
§ 1º Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado proclamado, pedirá imediatamente verificação.
1955

Art. 140. (...)
§ 1º Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado proclamado, pedirá imediatamente verificação.
1949

Art. 135. (...)
§ 1º Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado proclamado pelo Presidente,
pedirá imediatamente verificação, que será, em qualquer hipótese, deferida.
1947

Art. 129. Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado de votação simbólica,
proclamado pelo Presidente, pedirá verificação.
1904

Art. 208. Si o resultado dos votos fôr tão manifesto que á primeira vista se conheçam
as pluralidades, o Presidente o publicará; mas si esta não fôr logo manifesta, ou si parecer a algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não é exacto, poderá pedir rectificação de votação. Em qualquer destes casos dirá o Presidente: queiram
levantar-se os senhores que votaram contra – e dous Secretarios, cada um de seu lado,
contarão os votos, para serem combinados com os primeiros.
1891

Art. 156. Si o resultado dos votos fôr tão manifesto que á primeira vista se conheça a
pluralidade, o Presidente o publicará; mas si esta não fôr logo manifesta, ou si parecer a algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não é exacto, poderá
pedir rectificação de votação. Em qualquer destes casos dirá o Presidente – Queiram
levantar-se os senhores que votaram contra – e dous Secretarios, cada um de seu lado,
contarão os votos, para serem combinados com os primeiros.
1870

Art. 180. Se o resultado dos votos for tão manifesto, que á primeira vista se conheça a
pluralidade, o Presidente o publicará; mas se esta não fôr logo manifesta, ou se parecer
á algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não é exacto, poderá pedir-se que se contem os votos. Em qualquer destes casos dirá o Presidente – Queirão
levantar-se os Srs. que votarão contra – e dous dos Secretarios, cada um de seu lado,
contarão os votos para serem combinados com os primeiros.
1831

Art. 164. Se o resultado dos votos for tão manifesto, que a primeira vista se conheça a
pluralidade, o Presidente o publicará; mas se esta não for logo manifesta, ou se parecer
a algum Deputado queo resultado publicado pelo Presidente não he exacto, poderá
pedir-se que se contem os votos.
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1826

194. Se o resultado dos votos fôr tão manifesto, que á primeira vista se reconheça a pluralidade, o Presidente o publicará; mas se esta não for logo manifesta, ou se parecer á
algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não he exacto poderá pedir,
que se contem os votos.
195. Neste cazo dois Secretarios contarão os votos cada hum do seu lado.

§ 2º Nenhuma questão de ordem, reclamação ou qualquer outra intervenção será aceita pela Mesa antes de ouvido o Plenário sobre eventual pedido
de verificação.
§ 3º Se seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes que representem
esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do
sistema nominal.
1972

Art. 178. (...)
§ 2º O Presidente convidará os Deputados a ocuparem os seus lugares, e solicitará ao
Plenário apoiamento ao pedido formulado de verificação.
§ 3º Se vinte Deputados se levantarem, apoiando o pedido, proceder-se-á, então, à contagem dos votos, por filas contínuas de poltronas do recinto, uma a uma. O Presidente
convidará a se levantarem os Deputados que votaram a favor, enquanto um dos Secretários irá anunciando, em voz alta, o resultado, à medida que se fizer a verificação de
cada fila. Proceder-se-á do mesmo modo na contagem dos que votaram contra, a menos que os votos favoráveis constituam, de logo, maioria absoluta. Finalmente, depois
de apurados os votos da Mesa, o Presidente proclamará o resultado total apurado.
(...)
§ 7º Far-se-á sempre a chamada quando a votação por bancada indicar que não há
número, salvo se, faltando apenas meia hora para o término da sessão, o Presidente a
julgar dispensável.
§ 8º A chamada far-se-á pelo mesmo processo de votação nominal.
1955

Art. 140. (...)
§ 2º O Presidente convidará os Deputados a ocuparem os seus lugares, e solicitará ao
Plenário apoiamento ao pedido formulado de verificação.
§ 3º Se 20 Deputados se levantarem, apoiando o pedido, proceder-se-á então, à contagem dos votos, por filas continuas de poltronas do recinto, uma a uma. O Presidente
convidará a se levantarem os Deputados que votarem a favor, enquanto um dos Secretários irá anunciando, em voz alta, o resultado, à medida que se fizer a verificação de
cada fila. Proceder-se-á do mesmo modo na contagem dos que votaram contra, a me-
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nos que os votos favoráveis constituam, de logo, maioria absoluta. Finalmente, depois
de apurados os votos da Mesa o Presidente proclamará o resultado total apurado.
§ 4º Far-se-á sempre a chamada quando a votação por bancada indicar que não há
número, salvo se, faltando apenas meia hora para o término da sessão, o Presidente a
julgar dispensável.
§ 5º A chamada far-se-á pelo mesmo processo de votação nominal.
1949

Art. 135. (...)
§ 2º O Presidente convidará os Deputados a ocuparem os seus lugares, vedado, então, que
permaneçam de pé, no recinto, à frente das bancadas e nas passagens central e laterais.
§ 3º Antes de iniciar a verificação, o Presidente renovará a votação simbólica, com todos os Deputados em seus lugares, somente se prosseguindo na verificação se o requerente insistir pela mesma.
§ 4º Proceder-se-á, então, à contagem dos votos, por filas contínuas de poltronas do
recinto, uma a uma. O Presidente convidará a se levantarem os Deputados que votarem
a favor, enquanto o 1º Secretário irá anunciando, em voz alta, o resultado, à medida que
se fizer a verificação de cada fila. Proceder-se-á do mesmo modo na contagem dos que
votarem contra. Finalmente, depois de apurados os votos da Mesa e dos membros das
Comissões que estiverem reunidas, êstes pela forma prevista no § 4º do artigo seguinte,
o Presidente proclamará o resultado total apurado.
§ 5º Nenhuma votação admite mais de uma verificação.
§ 6º Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não há número, salvo se,
faltando apenas meia hora para o término da sessão, o Presidente a julgar dispensável.
§ 7º A chamada far-se-á pelo mesmo processo da votação nominal.
1947

Art. 129. (...)
§ 1º Requerida esta [verificação], o Presidente convidará os Deputados a ocuparem os seus
lugares, sem lhes ser permitida a permanência nas passagens central e laterais do Plenário.
§ 2º A contagem dos votos se fará por fileiras de poltronas do recinto, uma a uma: o
Presidente convidará a se levantarem os Deputados, que votarem a favor, e o Secretário
irá anunciando, em voz alta, o resultado parcial de cada fileira, à medida que se fizer
a verificação. Proceder-se-á do mesmo modo na contagem dos que votarem contra.
Finalmente, o Presidente proclamará o resultado total apurado.
§ 3º Nenhuma votação admite mais de uma verificação.
§ 4º Far-se-á sempre a chamada, quando a votação indicar que não há número, salvo se, pelo
adiantado da hora, ou por ser visível a falta de número, o Presidente a julgar dispensável.
§ 5º Por essa chamada será feita, nominalmente, a votação da matéria, cuja votação se
verifica.
1934

Art. 238. Se a algum Deputado parecer que o resultado de uma votação symbolica,
proclamado pelo Presidente, não é exacto, pedirá a sua verificação.
§ 1º Requerida a verificação, o Presidente convidará os Deputados a occuparem seus logares, não lhes sendo permittida a permanencia na passagem central nem nas lateraes.
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§ 2º A contagem dos votos se fará por bancadas, ou seja, por fileiras de poltronas no
recinto,uma por uma, convidando o Presidente a levantarem-se os Deputados que votaram a favor e annunciando o Secretario, em voz alta, o resultado parcial verificado
em cada bancada ou fileira, á medida que se fizer a verificação. Proceder-se-á do mesmo
modo na contagem dos que votaram contra, proclamando finalmente o Presidente os
resultados totaes apurados.
§ 3º Nenhuma votação admittirá mais de uma verificação.
§ 4º Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não ha numero, a menos
que, pelo adiantado da hora, ou por ser visivel a falta de numero, o Presidente a julgue
dispensavel.
1928

Art. 295. Si a algum Deputado parecer que o resultado de uma votação symbolica,
proclamado pelo Presidente, não é exacto, pedirá a sua verificação.
§ 1º Requerida a verificação, o Presidente convidará os Deputados que votarem a favor
a se levantarem, permanecendo de pé para serem contados, e assim, fará, a seguir, com
os que votarem contra.
§ 2º Os Secretarios contarão os votantes e communicarão ao Presidente o seu numero.
§ 3º O Presidente, verificando, assim, si a maioria dos Deputados presentes votou a favor, ou contra, a materia em deliberação, proclamará o resultado definitivo da votação.
§ 4º Nenhuma votação admittirá mais de uma verificação.
§ 5º Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não ha numero, a menos que,
pelo adeantado da hora, ou por ser visivel a falta de numero, o Presidente a julgue dispensavel.
1904

Art. 208. (...) Em qualquer destes casos [se as pluralidades não forem manifestas, ou se
parecer a algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não é exato] dirá
o Presidente: queiram levantar-se os senhores que votaram contra – e dous Secretários,
cada um de seu lado, contarão os votos, para serem combinados com os primeiros.
1891

Art. 156. (...) Em qualquer destes casos [se as pluralidades não forem manifestas, ou se
parecer a algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não é exato] dirá
o Presidente – Queiram levantar-se os senhores que votaram contra – e dous Secretários, cada um de seu lado, contarão os votos, para serem combinados com os primeiros.
1870

Art. 180. (...) Em qualquer destes casos [se a pluralidade não for manifesta, ou se parecer a algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não é exato] dirá o
Presidente – Queirão levantar-se os Srs. que votarão contra – e dous dos Secretarios,
cada um de seu lado, contarão os votos para serem combinados com os primeiros.
1831

Art. 165. Em qualquer destes casos [se a pluralidade não for logo manifesta, ou se parecer
a algum Deputado que o resultado publicado pelo Presidente não é exato] dirá o Presidente – queirão levantar-se os outros Srs., que votarão contra – e dois dos Secretarios,
cada hum de seu lado, contará os os votos para serem combinados com os primeiros.
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§ 4º Havendo-se procedido a uma verificação de votação, antes do decurso
de uma hora da proclamação do resultado, só será permitida nova verificação por deliberação do Plenário, a requerimento de um décimo dos
Deputados, ou de Líderes que representem esse número.
1972

Art. 178. (...)
§ 4º Havendo-se procedido a uma verificação de votação e constatada a existência de
número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de uma hora da
proclamação do resultado.
(...)
§ 6º Comprovada a falta de número legal, será permitida a realização, a requerimento
ou ex officio, de nova verificação, após o decurso de uma hora.
1962

Art. 36. Procedida uma verificação de votação e constatada existência de número legal,
não será permitida nova verificação antes do decurso de uma hora.
§ 1º Comprovada a falta de número legal, será permitida a realização, a requerimento
ou ex officio, de nova verificação após o decurso de uma hora.

§ 5º Ocorrendo requerimento de verificação de votação, se for notória a
ausência de quórum no Plenário, o Presidente poderá, desde logo, determinar a votação pelo processo nominal.
1972

Art. 178. (...)
§ 5º Ocorrendo verificação de votação, se for notória a ausência de quorum no Plenário,
o Presidente poderá, desde logo, determinar a votação pelo processo nominal.

Art. 186. O processo nominal será utilizado:
I – nos casos em que seja exigido quórum especial de votação;
II – por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado;
III – quando houver pedido de verificação de votação, respeitado o que
prescreve o § 4º do artigo anterior;
IV – nos demais casos expressos neste Regimento.
1972

Art. 178. (...)
§ 7º Far-se-á sempre a chamada quando a votação por bancada indicar que não há número,
salvo se, faltando apenas meia hora para o término da sessão, o Presidente a julgar dispensável.
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§ 8º A chamada far-se-á pelo mesmo processo de votação nominal.
Art. 180. Para se praticar a votação nominal, fora dos casos expressamente previstos neste
Regimento, será mister que algum Deputado a requeira, por escrito, e a Câmara a admita.
1955

Art. 142. Para se praticar a votação nominal, fora dos casos expressamente previstos neste
Regimento, será mister que algum Deputado a requeira, por escrito, e a Câmara a admita.
1949

Art. 136. (...)
§ 8º Para se praticar a votação nominal, fora dos casos expressamente previstos neste Regimento, será mister que algum Deputado o requeira, por escrito, e a Câmara o admita.
1947

Art. 119. (...)
§ 7º Para se praticar a votação nominal, fora dos casos expressamente previstos neste Regimento, será mister que algum Deputado o requeira, por escrito, e a Câmara o admita.
(...)
§ 10. Se a Câmara deliberar, prèviamente, que tôdas as votações de determinada proposição se realizem pelo processo simbólico, não será admitido requerimento de votação
nominal para essa matéria.
1934

Art. 226. Para se praticar a votação nominal, fóra dos casos expressamente previstos neste
Regimento, será mister que algum Deputado a requeira, por escripto, e a Camara a admitta.
(...)
§ 3º Si, a requerimento de um Deputado, a Camara deliberar previamente realizar todas as votações de determinada proposição pelo processo symbolico, não serão admittidos requerimentos de votação nominal para essa materia.
1928

Art. 285. Para se praticar a votação nominal, fóra dos casos expressamente previstos neste
Regimento, será mister que algum Deputado a requeira, por escripto, e a Camara a admitta.
1904

Art. 209. Para se praticar a votação nominal fóra dos casos do art. 37, § 3º, da Constituição e 157 deste Regimento, será preciso que algum Deputado o requeira e que a
Camara admitta por meio de votação, independente de discussão.
1891

Art. 157. Para se praticar a votação nominal fóra dos casos do art. 37, § 3º, da Constituição, será preciso que algum Deputado o requeira e que a Camara admitta por meio
de votação, independente de discussão.
1870

Art. 181. Para se praticar a votação nominal será preciso que algum Deputado a requeira, e que a Camara a admitta por meio de votação.
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1831

Art. 165. Para se praticar a votação nominal será preciso que algum Deputado a requeira, e que a Camara o decida por meio de votação.
1826

196. Para se praticar a votação nominal será precizo que algum Deputado a requeira, e
haja approvação da Camara.

§ 1º O requerimento verbal não admitirá votação nominal.
1972

Art. 183. O requerimento verbal não admitirá votação nominal.
1955

Art. 145. O requerimento verbal não admitirá votação nominal.
1949

Art. 136. (...)
§ 11. O requerimento verbal não admitirá votação nominal.
1947

Art. 119. (...)
§ 8º O requerimento verbal não admitirá votação nominal.
1934

Art. 226. (...)
§ 1º Os requerimentos verbaes não admittirão votação nominal.
1928

Art. 285. (...)
§ 1º Os requerimentos verbaes não admittirão votação nominal.

§ 2º Quando algum Deputado requerer votação nominal e a Câmara não
a conceder, será vedado requerê-la novamente para a mesma proposição,
ou para as que lhe forem acessórias.
1972

Art. 181. Quando algum Deputado requerer votação nominal e a Câmara não a conceder, ser-lhe-á vedado requerê-la novamente para a mesma proposição, inclusive para as
proposições que lhe forem acessórias.
1955

Art. 143. Quando algum Deputado requerer votação nominal e a Câmara não a conceder, será vedado requerê-la, novamente, para a mesma proposição, inclusive para as
proposições que lhe forem acessórias.
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1949

Art. 136. (...)
§ 9º Quando algum Deputado requerer votação nominal e a Câmara não a conceder,
será vedado requerê-la novamente sôbre a mesma proposição.
1947

Art. 119. (...)
§ 9º Quando algum Deputado requerer, sôbre a mesma proposição, votação nominal e
a Câmara não a conceder, ser-lhe-á vedado requerê-la novamente.
1934

Art. 226. (...)
§ 2º Quando um mesmo Deputado requerer, sobre uma mesma proposição, votação
nominal, por duas vezes, e a Camara não a conceder, não lhe assistirá o direito de
requerel-a novamente.
1928

Art. 285. (...)
§ 2º Quando um mesmo Deputado requerer, sobre uma mesma proposição, votação
nominal, por duas vezes, e a Camara não a conceder, não lhe assistirá o direito de
requerel-a novamente.

Art. 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos,
obedecidas as instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização.
(...)
§ 4º Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, e nas hipóteses de que tratam os arts. 217, IV, e 218, § 8º, a votação
nominal será feita pela chamada dos Deputados, alternadamente, do norte
para o sul e vice-versa, observando-se que:29
I – os nomes serão enunciados, em voz alta, por um dos Secretários;
II – os Deputados, levantando-se de suas cadeiras, responderão sim ou
não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria em votação;
III – as abstenções serão também anotadas pelo Secretário.
1972

Art. 179. A votação nominal far-se-á, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa,
pela lista geral dos Deputados, que serão chamados em voz alta, por um dos Secretários,
e responderão sim ou não, conforme sejam favoráveis ou contrários ao que se estiver
votando.
29
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§ 1º A medida em que for sendo feita a chamada, dois Secretários tomarão assentamento, respectivamente, dos Deputados que votarem num ou noutro sentido, repetirão, em
voz alta, os seus nomes e votos, um a um, e irão proclamando o resultado da votação.
§ 2º Todas as vezes em que houver chamada para as votações, os Líderes votarão em
primeiro lugar, começando, em ordem decrescente, pelos de bancadas mais numerosas
e os seus votos serão anunciados em voz alta por quem fizer a chamada, com a indicação do Partido a que pertencem.
§ 3º Nenhuma retificação será admitida se não for feita imediatamente após a repetição,
pelos Secretários, da resposta de cada Deputado.
§ 4º Os Deputados que chegarem ao recinto após a chama dos seus nomes aguardarão
que se atinja o fim da lista, quando o Presidente deverá convidá-los a manifestarem o
seu voto, o que será feito, sem exceção, do Plenário e em voz alta.
§ 5º O Presidente anunciará, logo após, o encerramento da votação e proclamará o seu
resultado final.
§ 6º Depois que o Presidente proclamar o resultado final da votação, nenhum Deputado
poderá ser admitido a votar.
1962

Art. 37. Tôdas as vêzes em que houver chamada para as votações, os Líderes votarão em
primeiro lugar, começando, em ordem decrescente, pelos de bancadas mais numerosas,
e os seus votos serão anunciados em voz alta por quem fizer a chamada, com a indicação do Partido a que pertence.
1955

Art. 141. A votação nominal far-se-á pela lista geral dos Deputados, que serão chamados em voz alta, por um dos Secretários e responderão sim, ou não, conforme sejam
favoráveis ou contrários ao que se estiver votando.
§ 1º A medida que fôr sendo feita a chamada, dois Secretários tomarão assentamento,
respectivamente, dos Deputados que votarem num ou noutro sentido, repetirão, em
voz alta, os seus nomes e votos, um a um, e irão proclamando o resultado da votação.
§ 2º Nenhuma retificação será admitida se não fôr feita imediatamente após a repetição,
pelos Secretários, da resposta de cada Deputado.
§ 3º Os Deputados que chegarem ao recinto após a chamada dos seus nomes, aguardarão que se atinja o fim da lista, quando o Presidente deverá convidá-los a manifestarem
o seu voto, o que será feito, sem exceção, do Plenário e em voz alta.
§ 4º O Presidente anunciará, logo após, o encerramento da votação e proclamará o seu
resultado final.
§ 5º Depois que o Presidente proclamar o resultado final da votação, nenhum Deputado
poderá ser admitido a votar.
Art. 138. Iniciadas as votações em Plenário serão convidadas as Comissões em reunião, a suspenderem os seus trabalhos.
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1949

Art. 136. A votação nominal far-se-á pela lista geral dos Deputados que serão chamados, em voz alta, pelo 1º Secretário, e responderão sim, ou não, conforme sejam favoráveis ou contrários ao que se estiver votando.
§ 1º À medida que fôr sendo feita a chamada, o 2º e 3º Secretários tomarão assentamento, respectivamente, dos Deputados que votarem num ou noutro sentido, repetirão em
voz alta os seus nomes e votos, um a um, e irão proclamando o resultado da votação.
§ 2º Qualquer retificação somente será admitida imediatamente após a repetição, pelos
Secretários, da resposta de cada Deputado.
§ 3º Os Deputados que chegarem ao recinto após a chamada dos seus nomes aguardarão que se atinja o fim da lista, quando o Presidente deverá convidá-los a manifestarem
o seu voto, o que será feito do Plenário e em voz alta.
§ 4º Em seguida, se houver Comissão reunida, proceder-se-á à chamada na Mesa e nas
salas das Comissões. A Mesa dará conhecimento prévio às Comissões que estiverem
reunidas da matéria cuja votação nominal vai realizar-se.
§ 5º O Presidente anunciará, logo após, o encerramento da votação e proclamará o seu
resultado final.
§ 6º Depois que o Presidente proclamar o resultado final da votação, nenhum Deputado
poderá ser admitido a votar.
1947

Art. 119. (...)
§ 3º Far-se-á a votação nominal, desde que concedida pela Câmara, por meio de cédulas assinadas e depositadas em urnas, ou pela lista geral dos Deputados, chamados pelo
1º Secretário e que responderão sim ou não conforme forem a favor, ou contra, ao que
se estiver votando.
§ 4º A medida que o 1º Secretário fizer a chamada; os demais Secretários tomarão assentamento dos Deputados que votaram num, ou noutro, sentido, e irão proclamando,
em voz alta, o resultado da votação.
§ 5º O Presidente proclamará o resultado final da votação e mandará ler os nomes dos
que votaram sim e dos que votaram não.
§ 6º Depois do Presidente proclamar o resultado final da votação, nenhum Deputado
poderá ser admitido a votar.
1934

Art. 225. Far-se-á a votação nominal pela lista geral dos Deputados que serão chamados pelo 1º Secretario e responderão sim, ou não, conforme forem a favor ou contra o
que se estiver votando.
§ 1º Á medida que o 1º Secretario fizer a chamada, dois outros Secretarios tomarão assentamentos dos Deputados que votarem num, ou noutro sentido, e irão proclamando
em voz alta o resultado da votação.
§ 2º O resultado final da votação será proclamado pelo Presidente, que mandará ler os
nomes dos que votaram sim e dos que votaram não.
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§ 3º Depois de o Presidente proclamar o resultado final da votação, não poderá ser
admittido a votar nenhum Deputado.
1928

Art. 284. Far-se-á a votação nominal pela lista geral dos Deputados que serão chamados pelo 1º Secretario e responderão sim, ou não, conforme forem a favor, ou contra, o
que se estiver votando.
§ 1º Á medida que o 1º Secretario fizer a chamada, dois outros Secretarios tomarão
assentamentos dos Deputados que votarem em um, ou em outro sentido, e irão proclamando em voz alta o resultado da votação.
§ 2º O resultado final da votação será proclamado pelo Presidente, que mandará ler os
nomes dos que votaram sim e dos que votaram não.
§ 3º Depois do Presidente proclamar o resultado final da votação, não poderá ser admittido a votar nenhum Deputado.
1904

Art. 210. Determinada a votação nominal, um dos Secretarios, pela lista geral, irá chamando cada um Deputado de per se, e dous dos outros Secretarios farão cada um sua lista,
uma com os nomes dos que votaram – sim e outra com os nomes dos que votaram – não.
1891

Art. 158. Determinada a votação nominal, um dos Secretarios, pela lista geral, irá chamando cada um Deputado de per se; 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 votarem – não.
1870

Art. 182. Determinada a votação nominal, o 1º Secretario, pela lista geral, irá chamando
cada um Deputado de per se; 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 votarem – não.
1831

Art. 167. Determinada a votação nominal, o 1º Secretario, pela lista geral, hirá chamando cada hum Deputado de per se; e dois dos outros Secretarios farão cada hum
sua lista, huma com os nomes dos que votarem – sim –, e outra com os nomes dos que
votarem – não.
1826

197. Determinada a votação nominal, formar-se-hão duas listas huma pelo pelo Primeiro Secretario para os Deputados que approvão; e outra pelo Segundo para os que
reprovão. O Presidente publicará o resultado.

§ 1º Concluída a votação, encaminhar-se-á à Mesa a respectiva listagem,
que conterá os seguintes registros:
I – data e hora em que se processou a votação;
II – a matéria objeto da votação;
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III – o nome de quem presidiu a votação;
IV – os nomes dos Líderes em exercício presentes à votação;
V – o resultado da votação;
VI – os nomes dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram
a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram.
§ 2º A listagem de votação será publicada juntamente com a ata da sessão.
1972

Art. 179. (...)
§ 7º A relação dos Deputados que votarem a favor e a dos que votarem contra serão
publicadas no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte.
1955

Art. 141. (...)
§ 6º A relação dos Deputados que votarem a favor e dos que votaram contra será publicada no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte.
1949

Art. 136. (...)
§ 7º A relação dos Deputados que votaram a favor e dos que votaram contra será publicada no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte.
1947

Art. 62. (...)
§ 9º Sempre que ocorrer votação nominal, mencionar-se-ão na ata os nomes dos votantes.

§ 3º Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de
votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria.
1972

Art. 179. (...)
§ 8º Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado da votação antes de
ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria.
1955

Art. 141. (...)
§ 7º Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado de votação antes de
ser iniciada a discussão ou votação de nova matéria.
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Art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos
votantes e o resultado final, nos seguintes casos:
I – deliberação, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidades de Deputado, nas condições previstas no § 8º do art. 53 da Constituição Federal;
II – por decisão do Plenário, a requerimento de um décimo dos membros
da Casa ou de Líderes que representem este número, formulado antes de
iniciada a Ordem do Dia.30
III – para eleição do Presidente e demais membros da Mesa Diretora, do
Presidente e Vice-Presidentes de Comissões Permanentes e Temporárias,
dos membros da Câmara que irão compor a Comissão Representativa do
Congresso Nacional e dos dois cidadãos que irão integrar o Conselho da
República e nas demais eleições;31
IV – no caso de pronunciamento sobre a perda de mandato de Deputado
ou suspensão das imunidades constitucionais dos membros da Casa durante o estado de sítio.32
1972

Art. 184. A votação por escrutínio secreto praticar-se-á mediante cédula impressa, ou
datilografada, recolhida em urna, à vista do Plenário.
§ 1º A votação será realizada por escrutínio secreto nos seguintes casos:
a) quando julgar as contas do Presidente da República;
b) quando deliberar, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidades de
Deputado;
c) quando versar assunto de interesse dos servidores da Secretaria da Câmara dos
Deputados ou proposição que altere vencimentos ou vantagens dos servidores públicos
ou modifique ou reestruture seus quadros administrativos;
d) pronunciamento sobre a perda do mandato de Deputado (art. 35, incisos I e II, da
Constituição);
30

Original inciso III renumerado em razão da supressão do inciso II pela Resolução nº 22 de 1992.
Redação original do inciso II: “II – autorização para instauração de processo, nas infrações penais
comuns, ou nos crimes de responsabilidade, contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e
os Ministros de Estado;”

31

Inciso alterado pela Resolução nº 45 de 2006. Redação original: “III – por decisão do Plenário, a
requerimento de um décimo dos membros da Casa ou de Líderes que representem este número,
formulado antes de iniciada a Ordem do Dia.”

32

Inciso acrescido pela Resolução nº 45 de 2006.
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c) declaração de procedência de acusação contra o Presidente da República e os Ministros de Estado (art. 40, inciso I, da Constituição).
(...)
§ 3º Sobre o requerimento de votação secreta, que só poderá ser formulado por Líder
de Partido, ou por vinte e cinco Deputados, e antes da inclusão da proposição a que se
refere em Ordem do Dia, será ouvida, dentro em cinco dias, a Comissão de Constituição e Justiça.
1962

Art. 63. A votação será sempre por escrutínio secreto quando versar sôbre assunto de
interêsse dos servidores da Secretaria da Câmara dos Deputados ou de proposição que
altere vencimentos ou vantagens dos servidores públicos ou modifique ou reestruture
seus quadros administrativos.
1955

Art. 146. A votação por escrutínio secreto praticar-se-á mediante cédula impressa, ou
dactilografada, recolhida em urna, à vista do Plenário.
§ 1º A votação será realizada por escrutínio secreto nos seguintes casos, mencionados
no art. 43 da Constituição:
I – quando a Câmara tiver de autorizar, ou não, a formação da culpa, no caso de flagrante
de crime inafiançável, ou sôbre licença para processo criminal (Constituição, art. 45);
II – quando julgar as contas do Presidente da República (Constituição, art. 66, nº VIII);
III – quando deliberar, durante o estado de sítio, sôbre a suspensão de imunidades
de Deputados, cuja liberdade se torne manifestamente incompatível com a defesa da
Nação, ou com a segurança das instituições políticas ou sociais (Constituição, art. 213).
§ 2º A votação será secreta quando a Câmara tiver de se pronunciar sôbre a perda de
mandato de Deputado (art. 48, §§ 1º e 2º, da Constituição) ou sôbre a procedência de
acusação contra o Presidente da República (art. 88 da Constituição).
(...)
§ 4º Sobre o requerimento de votação secreta, que só poderá ser formulado por Líder de
Partido, ou por 25 Deputados e antes da inclusão da proposição a que se refere em Ordem do Dia, será ouvida, dentro em cinco dias, a Comissão de Constituição e Justiça.33
1949

Art. 137. A votação por escrutínio secreto praticar-se-á mediante cédulas impressas,
ou datilografadas, recolhidas em urna, à vista do Plenário.
Parágrafo único. A votação será realizada por escrutínio secreto:
I – nos seguintes casos, mencionados no art. 43 da Constituição:
a) quando a Câmara tiver de resolver sôbre a prisão de Deputado ou de autorizar, ou
não, a formação da culpa, no caso de flagrante de crime inafiançável, ou sôbre licença
para processo criminal (Constituição, art. 45, § 2º);
b) quando julgar as contas do Presidente da República (Constituição, art. 66, nº VIII);
33
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c) quando deliberar, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidades de
Deputados, cuja liberdade se torne manifestamente incompatível com a defesa da Nação ou com a segurança das instituições políticas ou sociais (Constituição, art. 213);
II – quando se tratar de projeto importante, como tal considerado pela Mesa, de ofício ou
a requerimento de qualquer Deputado ou Comissão, com recurso para a Câmara, na hipótese de indeferimento, e que envolva benefícios especiais a determinada classe ou grupo;
III – quando a Câmara tiver de pronunciar-se sôbre perda de mandato de Deputado;
IV – se assim fôr estabelecido em requerimento subscrito pelo têrço dos Deputados.
Art. 181. Salvo deliberação em contrário, o voto será secreto, nos têrmos do parágrafo
único, nº III, do art. 137, dêste Regimento, sempre que tiver a Câmara de resolver sobre
perda de mandato de Deputado.
1947

Art. 119. (...)
§ 11. Será realizada por meio de escrutínio secreto, além dos casos previstos na Constituição, a votação assim determinada pelo têrço dos Deputados.
§ 12. Praticar-se-á votação por escrutínio secreto mediante cédulas impressas, ou dactilografadas, recolhidas em urnas, à vista do Plenário.
1934

Art. 227. Praticar-se-á a votação por escrutinio secreto, por meio de cedulas impressas
ou datylographadas, recolhidas em urnas, que ficarão sobre a mesa.
1928

Art. 286. Praticar-se-á a votação por escrutinio secreto, por meio de cédulas escriptas,
recolhidas em urnas, que ficarão sobre a mesa.
Paragrapho unico. A votação por escrutínio secreto será a adoptada para a eleição da
Mesa e das Commissões.
1904

Art. 211. O terceiro methodo de votar, que é por escrutinio secreto, se praticará por
meio de cedulas escriptas, sendo estas lançadas em urnas, que os continuos correrão
por todos os Deputados, e apresentadas na Mesa as cedulas, depois de contadas pelo
1º Secretario e por elle lida cada uma de per se, procederão os outros Secretarios aos
competentes assentos. (...)
1891

Art. 159. O terceiro methodo de votar, que é por escrutinio secreto, se praticará por meio
de cedulas escriptas, sendo estas lançadas nas urnas, que os continuos correrão por todos
os Deputados, e apresentadas na mesa as cedulas, depois de contadas pelo 1º Secretario e
por elle lida cada uma de per se, procederão os outros Secretarios aos competentes assentos, d’onde no fim se fará a apuração, para se publicar o resultado da votação; sendo, em
qualquer caso, apuradas as cedulas assignadas. No caso de empate se procederá o sorteio.
1870

Art. 178. Por tres maneiras se podem dar votos: (...) 3º, por escrutínio secreto nas eleições e nos negocios de interesse particular, quando fôr requerido na fórma do art. 181.
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Art. 183. O terceiro methodo de votar, que é por escrutinio secreto, tratando-se de
eleições, se fará por meio de cedulas escriptas, sendo estas lançadas em urnas, que os
continuos correrão por todos os Deputados; e apresentadas na mesa as cedulas, depois
de contadas pelo 1º Secretario, e por elle lida cada huma de persi, procederão os outros
Secretarios aos competentes assentos, d’onde no fim se fará a apuração para se publicar
o resultado da votação.
Art. 184. A votação por escrutinio secreto sobre negocios de interesse particular, quando tenha lugar nos termos do art. 178, se praticará por meio de espheras, procedendo-se
á chamada e lançando cada Deputado em uma urna, collocada em frente da mesa, á
medida que o 1º Secretario pronunciar o seu nome, uma esphera branca, se o voto fôr a
favor, ou preta se fôr contrario á materia proposta. Para este fim receberá do continuo
uma esphera branca, e outra preta. A esphera inutilisada, isto é, aquella que não servir
para exprimir o voto, será lançada em outra urna.
1831

Art. 168. O terceiro methodo de votar, que he por escrutinio secreto, se fará por cedulas escritas, e lançadas nas urnas, que correrão os continuos por todos os Deputados; e
apresentadas na Mesa as cedulas, depois de contadas pelo 1º Secretario, e por elle lida
cada huma de persi, farão os outros Secretarios os competentes assentos, d’onde no fim
se fará a apuração para se publicar o resultado da votação.
1826

198. O terceiro modo de votar, que he por escrutinio secreto se fará por cedulas escritas, e lançadas em urnas, que correrão o porteiro mor, e seus subalternos por todos os
Deputados, e a aprezentarão na Meza.

§ 1º A votação por escrutínio secreto far-se-á mediante cédula, impressa
ou datilografada, recolhida em urna à vista do Plenário, quando o sistema
eletrônico de votação não estiver funcionando.34
§ 2º Não serão objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto:
I – recursos sobre questão de ordem;
II – projeto de lei periódica;
34
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III – proposição que vise a alteração de legislação codificada ou disponha sobre leis tributárias em geral, concessão de favores, privilégios ou
isenções e qualquer das matérias compreendidas nos incisos I, II, IV, VI,
VII, XI, XII e XVII do art. 21 e incisos IV, VII, X, XII e XV do art. 22 da
Constituição Federal;
IV – autorização para instauração de processo, nas infrações penais
comuns ou nos crimes de responsabilidade, contra o Presidente e o
Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.35
V – deliberação sobre a decretação de perda de mandato nas hipóteses dos
incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição Federal.36
1972

Art. 184. (...)
§ 2º Não poderão, em hipótese alguma, ser objeto de deliberação por meio de escrutínio
secreto:
a) os recursos sobre questões de ordem (art. 110, § 4º);
b) os projetos de leis periódicas;
c) as declarações de inconstitucionalidade, quando sujeitas a discussão prévia, nos termos do Regimento;
d) as proposições que visem à alteração das normas codificadas da legislação a que se
refere o inciso XVII, alínea b, ou disponham sobre leis tributárias em geral, concessão de favores, privilégios, ou isenções, e qualquer das matérias compreendidas nos
incisos I, II, VI, VII, XV, XVI e alíneas h, i, l, m e p do inciso XVII, tudo do art. 8º da
Constituição.
(...)
§ 4º Não haverá votação por escrutínio secreto, salvo determinação constitucional,
para matéria em regime de urgência.
1955

Art. 146. (...)
§ 3º Não poderão, em hipótese alguma, ser objeto de deliberação por meio de escrutínio
secreto:
I – as questões de ordem;
II – a lei orçamentária e os demais projetos de leis periódicas;
III – as declarações de inconstitucionalidade, quando sujeitas a discussão prévia, nos
têmos do Regimento;
IV – as proposições que visem à alteração das normas codificadas da legislação a que se
refere o inciso XV, alínea a ou disponham sôbre leis tributárias em geral, concessão de
35

Inciso acrescido pela Resolução nº 22 de 1992.

36

Inciso acrescido pela Resolução nº 47 de 2013.
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favores, privilégios, ou isenções, e qualquer das matérias compreendidas nos incisos I, II,
V, VI, XII, XIV e alíneas i, k, l, m, n e o do inciso XV, tudo do art. 5º da Constituição
Federal.37
(...)
§ 5º Não haverá votação por escrutínio secreto, salvo determinação constitucional,
para matéria em regime de urgência.

Seção III
Do Processamento da Votação
Art. 189. A proposição, ou seu substitutivo, será votada sempre em globo,
ressalvada a matéria destacada ou deliberação diversa do Plenário.
1972

Art. 185. Na discussão prévia, a proposição será votada sempre em globo.
1955

Art. 147. Na discussão prévia, a proposição será votada sempre em globo.
1949

Art. 138. Na discussão prévia, a proposição será votada em globo.
Art. 139. Na discussão única, ou na suplementar, serão votadas as emendas, em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, e, por fim, a proposição principal, em globo.
1934

Art. 228. Encerrada a 1ª discussão de um projecto, será elle votado, globalmente, passando á 2ª se fôr approvado.
Paragrapho único. As emendas suggeridas pelas Commissões em seus pareceres só serão consideradas em 2ª discussão.
Art. 229. Em 2ª discussão votar-se-á primeiramente o projecto, artigo por artigo, e, em
seguida, cada uma das emendas.
§ 1º A votação poderá ser feita em globo, nos projectos de grande numero de artigos, a
requerimento de qualquer Deputado, approvado pela Camara.
Art. 231. Votar-se-ão como os projectos em 2ª discussão os sujeitos á discussão unica,
com excepção: dos que prorogam, ou adiam, a sessão legislativa, que serão votados em
globo; dos vetados, que terão votação em globo e secreta; e dos constituidos por partes, ou
por emendas destacadas, de quaesquer proposições para constituir projecto separado, os
quaes serão votados como os em 3ª discussão destacadas de quaesquer proposições para
constituir projecto separado, os quaes serão votados como os em 3ª discussão.
37
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1928

Art. 287. Encerrada a 1ª discussão de um projecto, será elle votado, globalmente, passando á 2ª si fôr approvado.
Paragrapho unico. As emendas suggeridas pelas Commissões em seus pareceres só serão consideradas em 2ª discussão.
Art. 288. Em 2ª discussão votar-se-á primeiramente o projecto, artigo por artigo, e, em
seguida, cada uma das emendas.
§ 1º A votação poderá ser feita em globo, nos projectos de grande numero de artigos, a
requerimento de qualquer Deputado, approvado pela Camara.
(...)
§ 3º Votar-se-ão como os projectos em 2ª discussão os sujeitos á discussão unica, com
excepção dos que prorogam, ou adiam, a sessão legislativa, que serão votados em globo,
dos não sanccionados, que terão votação em globo e nominal, e dos constituidos por
partes, ou por emendas, destacadas de quaesquer proposições para constituir projecto
separado, os quaes serão votados como os em 3ª discussão.
Art. 289. A votação dos projectos em 3ª discussão será feita em globo, após a de todas
as suas emendas, uma a uma.
§ 1º A votação de emendas em globo cingir-se-á ao disposto no § 2º do artigo 288.
§ 2º Os projectos de discussão unica, especial, constituidos por partes de proposição, emenda approvada, destacadas de outra proposição, serão votados como os em 3ª discussão.
§ 3º A votação por partes de projecto, ou de alguma de suas emendas, em 3ª discussão, só
será admittida quando houver sido requerida durante a discussão e concedida pela Camara.
1904

Art. 205. Na 2ª discussão e toda vez que o projecto fôr composto de mais de um artigo,
votar-se-há separadamente sobre cada um, e em geral quando a materia sobre que deva
recahir a votação se compuzer de duas ou mais proposições distinctas, tambem se votará separadamente e sobre cada uma dellas.
1891

Art. 163. Na 2ª discussão e toda vez que o projecto fôr composto de mais de um artigo, votar-se-há separadamente sobre cada um, e em geral quando a materia sobre que
deva recahir a votação se compuzer de duas ou mais proposições distinctas, tambem se
votará separadamente e sobre cada uma dellas. Na 2ª discussão votar-se-hão os orçamentos paragrapho por paragrapho com as respectivas emendas, seguindo-se depois
a discussão e votação dos additivos. Em 3ª discussão discutir-se-hão em geral todos os
orçamentos com as emendas approvadas em 2ª discussão e a votação será tambem em
globo, excepto a dos additivos offerecidos a essa discussão.
1870

Art. 189. Quando o projecto fôr composto de mais de um artigo, votar-se-ha separadamente sobre cada um; e em geral quando a materia sobre que deve recahir a votação
se compuzer de duas ou mais proposições distinctas, tambem se votará separadamente
sobre cada uma dellas. Exceptua-se a votação das resoluções das Assembléas Legislativas Provinciaes, sobre que se votará em globo, ainda que constem de vários artigos.
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1831

Art. 172. Quando o projecto for composto de mais de hum artigo, votar-se-ha separadamente sobre cada hum; e em geral quando a materia sobre que deve recahir a votação
se compozer de duas ou mais proposições distinctas, tão bem se votará separadamente
sobre cada huma dellas. Exceptua-se a votação das resoluções dos Conselhos Geraes,
sobre que se votará em globo, ainda que constem de vários artigos.
1826

201. Se o projecto fôr composto de muitos artigos, votar-se-ha separadamente sobre
cada artigo.
202. Se huma indicação, ou parecer de Commissão se compozer de duas, ou mais proposições distinctas, tambem se votará separadamente sobre cada huma dellas.

§ 1º As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou parecer contrário de todas as Comissões, considerando-se que:
I – no grupo das emendas com parecer favorável incluem-se as de Comissão, quando sobre elas não haja manifestação em contrário de outra;
II – no grupo das emendas com parecer contrário incluem-se aquelas
sobre as quais se tenham manifestado pela rejeição as Comissões competentes para o exame do mérito, embora consideradas constitucionais e
orçamentariamente compatíveis.
§ 2º A emenda que tenha pareceres divergentes e as emendas destacadas
serão votadas uma a uma, conforme sua ordem e natureza.
1972

Art. 186. Na discussão única, ou na segunda discussão, serão votadas as emendas em
grupos, conforme tenham parecer favorável, entre as quais se consideram as de Comissão, ou contrário.
1955

Art. 148. Na discussão única, ou na segunda discussão, serão votadas as emendas, em grupos, conforme tenham parecer favorável, entre as quais se consideram as de Comissão, ou
contrário.
1949

Art. 139. Na discussão única, ou na suplementar, serão votadas as emendas, em grupos,
conforme tenham parecer favorável ou contrário (...)
1934

Art. 229. (...)
§ 2º A votação de emendas em globo só poderá ser concedida para as que se referirem a
um mesmo artigo e tiverem pareceres no mesmo sentido.
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1928

Art. 288. (...)
§ 2º A votação de emendas em globo só poderá ser concedida para as que se referirem a
um mesmo artigo e tiverem pareceres identicos, isto é, favoraveis, ou contrarios.

§ 3º O Plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer Deputado,
que a votação das emendas se faça destacadamente.
1972

Art. 186. (...)
§ 1º O Plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer Deputado, que a votação
das emendas se faça destacadamente, ou uma a uma.
1955

Art. 148. (...)
§ 1º O Plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer Deputado, que a votação
das emendas se faça separadamente, uma a uma.
1949

Art. 139. (...)
§ 1º O Plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer Deputado, que a votação
de tôdas as emendas se faça separadamente, devendo, nesse caso, ser consideradas em
primeiro lugar as com parecer favorável e, depois, as com parecer contrário.

§ 4º Também poderá ser deferido pelo Plenário dividir-se a votação da
proposição por título, capítulo, seção, artigo ou grupo de artigos ou de
palavras.
1972

Art. 186. (...)
§ 2º Também poderá ser deferida pelo Plenário a votação da proposição por títulos,
capítulos, seções, grupos de artigos, ou artigos, ou de palavras.
1955

Art. 148. (...)
§ 2º Também poderá ser deferida pelo Plenário a votação de projeto por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos, ou artigos.
1949

Art. 139. (...)
§ 2º Também poderá ser deferida pelo Plenário a votação de projeto por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos, ou artigos.
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§ 5º Somente será permitida a votação parcelada a que se referem os §§ 3º
e 4º se solicitada durante a discussão, salvo quando o requerimento for de
autoria do Relator, ou tiver a sua aquiescência.
1972

Art. 186. (...)
§ 3º Somente será permitida a votação parcelada a que se referem os parágrafos anteriores se solicitada durante a discussão, salvo quando o requerimento for de autoria do
Relator, ou com a sua aquiescência.
1955

Art. 148. (...)
§ 3º Sòmente será permitida a votação parcelada a que se referem os parágrafos anteriores, se solicitada durante a discussão, salvo quando o requerimento fôr de autoria do
Relator, ou com a sua aquiescência.
1949

Art. 139. (...)
§ 3º Somente será permitida a votação parcelada a que se referem os §§ anteriores se
solicitada durante a discussão, salvo quando o requerimento seja de autoria do Relator
ou tenha parecer verbal favorável do mesmo, em nome da respectiva Comissão.
1947

Art. 110. (...)
§ 8º Só durante a discussão da proposição, inclusive a dos projetos de leis periódicas e respectivas emendas, será admitida a apresentação de requerimento de votação por partes.
Art. 120. (...)
§ 1º A votação, por partes, do projeto, ou emenda, só poderá ser concedida pelo Plenário, quando requerida durante a discussão.
Art. 122. A votação, por partes da proposição ou de alguma das suas emendas, em última,
ou única, discussão, que durante a discussão não haja sido requerida, só poderá ser submetida ao Plenário se tiver parecer verbal favorável, do Relator, em nome da Comissão.
1934

Art. 193. (...)
§ 4º Só durante a discussão de uma proposição, inclusive os projectos de leis periodicas
e respectivas emendas, será admittida a apresentação de requerimentos solicitando a
sua votação por partes.
Art. 229. (...)
§ 3º A votação por partes de artigo, ou emenda, em 2ª discussão, só será permittida
quando requerida durante a respectiva discussão e concedida pela Camara.
Art. 232. (...)
§ 2º A votação por partes de projecto, ou de alguma de suas emendas, em 3ª discussão, só será admittida quando houver sido requerida durante a discussão e concedida
pela Camara.
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1928

Art. 261. (...)
§ 4º Só durante a discussão de uma proposição, inclusive os projectos de leis annuas e
respectivas emendas, será admittida a apresentação de requerimentos solicitando a sua
votação por partes.
Art. 288. (...)
§ 5º A votação por partes de artigo, ou emenda, em 2ª discussão, só será permittida
quando requerida durante a respectiva discussão e concedida pela Camara.
Art. 289. (...)
§ 3º A votação por partes de projecto, ou de alguma de suas emendas, em 3ª discussão, só será admittida quando houver sido requerida durante a discussão e concedida
pela Camara.

§ 6º Não será submetida a votos emenda declarada inconstitucional ou
injurídica pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou financeira e orçamentariamente incompatível pela Comissão de Finanças e
Tributação, ou se no mesmo sentido se pronunciar a Comissão Especial a
que se refere o art. 34, II, em decisão irrecorrida ou mantida pelo Plenário.
Art. 190. O substitutivo da Câmara a projeto do Senado será considerado
como série de emendas e votado em globo, exceto:
I – se qualquer Comissão, em seu parecer, se manifestar favoravelmente a
uma ou mais emendas e contrariamente a outra ou outras, caso em que a
votação se fará em grupos, segundo o sentido dos pareceres;
II – quando for aprovado requerimento para a votação de qualquer emenda destacadamente.
Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivo do Senado a projeto da Câmara.
1972

Art. 187. O substitutivo da Câmara a projeto do Senado será considerado como série de
emendas e votado em globo, exceto se qualquer Comissão em seu parecer se manifestar
favoravelmente a uma ou mais e contrariamente a outra ou outras, caso em que a votação far-se-á em grupos, segundo os pareceres, ou quando for aprovado requerimento
para a votação de qualquer emenda destacadamente.
Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivo do Senado
a projeto da Câmara.
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1955

Art. 149. O substitutivo da Câmara a projeto do Senado será considerado como série
de emendas, e votado, separadamente, por artigos, parágrafos, números e letras, em
correspondência aos do projeto emendado.
Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivos do Senado
a projeto da Câmara.
1949

Art. 140. O substitutivo da Câmara a projeto do Senado será considerado como série
de emendas, e votado, separadamente, por artigos, parágrafos, números e letras, em
correspondência aos do projeto emendado.
Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivo do Senado
a projeto da Câmara.
1947

Art. 121. (...)
Parágrafo único. O substitutivo da Câmara ao projeto do Senado será considerado como
série de emendas, e votado, separadamente, por artigos, em correspondência aos do projeto
emendado.
1934

Art. 232. Os substitutivos da Camara aos projectos do Senado serão considerados
como uma série de emendas e votados separadamente, por artigos, em correspondência aos do projecto emendado.
§ 1º A votação de emendas em globo cingir-se-á ao disposto no § 2º do art. 229 [quando
se referirem ao mesmo artigo e tiverem pareceres no mesmo sentido].
1928

Art. 288. (...)
§ 4º Os substitutivos da Camara aos projectos do Senado serão considerados como
uma série de emendas e votados separadamente, por artigos, em correspondência aos
do projecto emendado. 38
1904

Art. 218. Os substitutivos da Camara aos projectos do Senado, e vice-versa, serão considerados como uma série de emendas e votados separadamente, por artigos, em correspondencia aos do projecto emendado.

Art. 191. Além das regras contidas nos arts. 159 e 163, serão obedecidas
ainda na votação as seguintes normas de precedência ou preferência e
prejudicialidade:
I – a proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em
relação às proposições em tramitação ordinária;
38
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II – o substitutivo de Comissão tem preferência na votação sobre o projeto;
III – votar-se-á em primeiro lugar o substitutivo de Comissão; havendo mais de um, a preferência será regulada pela ordem inversa de sua
apresentação;
1972

Art. 192. (...)
§ 3º O substitutivo de Comissão tem preferência na votação sobre o projeto.
1955

Art. 154. (...)
§ 3º O substitutivo de Comissão têm preferência para a votação sobre o projeto.
1949

Art. 146. (...)
§ 3º O substitutivo originário de Comissão terá preferência, para votação, sôbre a proposição principal. Havendo mais de um substitutivo de Comissão, caberá a preferência
ao da Comissão de competência específica para opinar sobre o mérito da proposição.
§ 4º Aplica-se aos pareceres o disposto na segunda parte do parágrafo anterior.
1947

Art. 121. (...) O substitutivo oferecido por Comissão terá preferência para a votação; havendo
vários substitutivos de Comissões diferentes, caberá a preferência ao de data mais recente.
1904

Art. 217. Na 2ª, como na 3ª discussão de qualquer projecto, os substitutivos apresentados
terão preferencia na votação, seguindo-se a ordem de precedencia na apresentação, salvo
deliberação em contrario, tomada pela Camara, a requerimento de qualquer Deputado.
1826

127. Quando a Commisão aprezentar o seu novo projecto juntamente com o que lhe
havia sido remettido, no caso do artigo antecedente, a Camara decidirá, precedendo
discussão, qual delles será preferido para a deliberação.

IV – aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas a
este oferecidas, ressalvadas as emendas ao substitutivo e todos os destaques;
V – na hipótese de rejeição do substitutivo, ou na votação de projeto sem
substitutivo, a proposição inicial será votada por último, depois das emendas que lhe tenham sido apresentadas;
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1972

Art. 192. (...)
§ 4º Na votação de projetos sem substitutivo serão votadas inicialmente as emendas
supressivas, depois as substitutivas, a seguir as modificativas, finalmente as aditivas e
depois a proposição principal. Esta ordem será respeitada sempre que as emendas tenham sido apresentadas ao substitutivo, que seja considerado proposição principal. Na
hipótese de rejeição deste, a proposição inicial será votada ao final.
1955

Art. 154. (...)
§ 4º Na votação de projetos a que não foi apresentado substitutivo, serão votadas inicialmente as emendas supressivas, depois as substitutivas, a seguir as modificativas, depois
a proposição principal e, finalmente, as aditivas. Esta ordem será respeitada sempre que
as emendas tenham sido apresentadas ao substitutivo, que será considerado proposição
principal. Na hipótese de rejeição dêste, a proposição inicial será votada ao final.
1947

Art. 120. Na discussão inicial, o projeto será votado em primeiro lugar e, em seguida,
cada emenda.
(...)
§ 2º A votação dos projetos em última discussão será feita após a de tôdas as emendas.
1934

Art. 230. A votação dos projectos em 3ª discussão será feita em globo, após a de todas
as suas emendas, uma a uma.
1928

Art. 289. A votação dos projectos em 3ª discussão será feita em globo, após a de todas
as suas emendas, uma a uma.
1904

Art. 166. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, o Presidente porá a
votos as emendas e depois o projecto.39
1891

Art. 128. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, que nella tiverem ocorrido
e julgando-se concluida por votação da Camara, o Presidente porá a votos as emendas. (...)
1870

Art. 149. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, que nella tiverem
occorrido, e julgando-se concluida por votação da Camara, o Presidente porá primeiro
á votos as emendas, e depois proporá á Camara se adopta o projecto com as emendas
approvadas, caso o tenhão sido algumas, e o exito desta questão será o do projecto.

39
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1831

Art. 136. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, que nella tiverem
occorrido, e julgando-se concluida por votação da Camara, o Presidente porá primeiro
a votos as emendas; e depois proporá á Camara se adopta o projecto com as emendas
approvadas (caso o tenhão sido algumas), e o exito desta questão será o do projecto.

VI – a rejeição do projeto prejudica as emendas a ele oferecidas;
VII – a rejeição de qualquer artigo do projeto, votado artigo por artigo,
prejudica os demais artigos que forem uma consequência daquele;
VIII – dentre as emendas de cada grupo, oferecidas respectivamente ao
substitutivo ou à proposição original, e as emendas destacadas, serão votadas, pela ordem, as supressivas, as aglutinativas, as substitutivas, as modificativas e, finalmente, as aditivas;
1949

Art. 146. (...)
§ 5º As emendas têm preferência na votação do seguinte modo:
I – a supressiva sôbre as demais;
II – a substitutiva sôbre a proposição a que se referir, bem como sôbre as aditivas e as
modificativas;
III – a de Comissão, na ordem dos números anteriores, sôbre as dos Deputados.
1947

Art. 69. (...)
§ 2º A emenda supressiva terá preferência, na votação, sôbre as demais, e, igualmente, a substitutiva sôbre a proposição a que se referir, bem como sôbre as aditivas e as modificativas.
1934

Art. 109. (...)
§ 2º As emendas suppressivas terão preferencia, na votação, sobre as demais, e, da mesma forma, as substitutivas sobre a proposição a que se referirem e sobre as additivas e as
modificativas.
1928

Art. 162. (...)
§ 2º As emendas suppressivas terão preferencia, na votação, sobre as demais, e, da mesma forma, as substitutivas sobre a proposição a que se referirem e sobre as additivas e
as modificativas.
1904

Art. 216. Na votação das emendas terão a prioridade as suppressivas, e, quando se tratar de despezas, se porão primeiro a votos as mais restrictivas.
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1891

Art. 164. Na votação das emendas terão a prioridade as suppressivas, e, quando se tratar de despezas, se porão primeiro a votos as mais restrictivas.
1870

Art. 190. Na votação das emendas terão a prioridade as suppressivas; e quando se tratar
de despezas, se porá primeiro á votos as mais restrictivas.
1831

Art. 173. Na votação das emendas, terão prioridade as suppressivas; e quando se tratar
de despezas se porá a votos, primeiro as mais restritivas.
1826

133. No exame das emendas as supressivas terão a prioridade.
134. E quando as emendas forem sobre o modo da ligação dos termos serão preferidas
no exame as divisivas.

IX – as emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação do Plenário, mediante proposta de qualquer Deputado ou Comissão;
aprovado o grupo, serão consideradas aprovadas as emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas;
X – as subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas;
1972

Art. 192. (...)
§ 5º As subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas.
1955

Art. 154. (...)
§ 5º As subemendas têm preferência na votação sôbre as respectivas emendas.

XI – a emenda com subemenda, quando votada separadamente, sê-lo-á
antes e com ressalva desta, exceto nos seguintes casos, em que a subemenda terá precedência:
a) se for supressiva;
b) se for substitutiva de artigo da emenda, e a votação desta se fizer artigo
por artigo;

680

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 191

XII – serão votadas, destacadamente, as emendas com parecer no sentido
de constituírem projeto em separado;
XIII – quando, ao mesmo dispositivo, forem apresentadas várias emendas
da mesma natureza, terão preferência as de Comissão sobre as demais;
havendo emendas de mais de uma Comissão, a precedência será regulada
pela ordem inversa de sua apresentação;
1949

Art. 146. (...)
§ 5º As emendas têm preferência na votação do seguinte modo:
(...)
III – a de Comissão, na ordem dos números anteriores, sôbre as dos Deputados.
1947

Art. 69. (...)
§ 3º A emenda de Comissão terá preferência, na ordem do parágrafo anterior, sôbre as
dos Deputados.
1934

Art. 109. (...)
§ 3º As emendas das Commissões terão preferencia, na ordem do paragrapho anterior,
sobre as dos Deputados.
1928

Art. 162. (...)
§ 3º As emendas das Commissões terão preferencia, na ordem do paragrapho anterior,
sobre as dos Deputados.
1826

187. Para votar electivamente sobre as emendas o Presidente porá a votos dentre todas
as que se reportarem ao mesmo objecto aquellas, que forem mais amplas.

XIV – o dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá,
na votação, às emendas, independerá de parecer e somente integrará o texto se
aprovado;
XV – se a votação do projeto se fizer separadamente em relação a
cada artigo, o texto deste será votado antes das emendas aditivas a ele
correspondentes.
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Seção IV
Do Encaminhamento da Votação
Art. 192. Anunciada uma votação, é lícito usar da palavra para
encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo de
cinco minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a discussão, ou
que esteja em regime de urgência.
§ 1º Só poderão usar da palavra quatro oradores, dois a favor e dois contrários, assegurada a preferência, em cada grupo, a Autor de proposição
principal ou acessória e de requerimento a ela pertinente, e a Relator.
§ 2º Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, cada Líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada, ou indicar Deputado para
fazê-lo em nome da Liderança, pelo tempo não excedente a um minuto.
§ 3º As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes serão
computados no prazo de encaminhamento do orador, se suscitados por
ele ou com a sua permissão.
1972

Art. 189. Anunciada uma votação, poderá o Deputado, salvo disposição regimental em
contrário, encaminhá-la, ainda que se trate de matéria não sujeita à discussão, ou que
esteja em regime de urgência.
§ 1º Para encaminhar a votação, nenhum Deputado, salvo disposição expressa em contrário, poderá falar por mais de dez minutos, reduzidos para cinco nas proposições em
regime de urgência.
§ 2º As matérias submetidas ao regime de urgência só poderão ter a sua votação encaminhada uma vez no máximo por um Deputado de cada Partido, fixado o prazo
máximo de cinco minutos para cada orador.
§ 3º As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes serão computados no
prazo de encaminhamento do orador, se suscitados por ele ou com a sua permissão.
1955

Art. 151. Anunciada uma votação, poderá o Deputado, observadas as condições regimentais, encaminhá-la, ainda que se trate de matéria não sujeita à discussão, ou que
esteja em regime de urgência.
§ 1º Para encaminhar a votação, nenhum Deputado, salvo disposição expressa em contrário, poderá falar por mais de dez minutos, reduzidos para cinco, nos projetos em
regime de urgência.
§ 2º As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes, suscitados no momento da votação, serão computados no prazo do encaminhamento.
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1949

Art. 142. Anunciada uma votação, poderá o Deputado encaminhá-la, ainda que se
trate de matéria não sujeita a discussão, ou que esteja em regime de urgência.
§ 1º Para encaminhar a votação, nenhum Deputado poderá falar por mais de dez
minutos.
§ 2º As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes, suscitados no momento da votação, serão computados no prazo do encaminhamento.
1947

Art. 126. Anunciada uma votação, poderá o Deputado encaminhá-la.
§ 1º Para encaminhar a votação, nenhum Deputado poderá falar por mais prazo para o
encaminhamento da votação.
§ 2º Em se tratando de projetos de leis periódicas, será de três minutos e de cinco
minutos.
§ 3º A questão de ordem e qualquer incidente supervenientes, suscitados no momento
da votação, serão computados no prazo do encaminhamento.
Art. 127. (...)
§ 3º O encaminhamento da votação, na 2ª discussão, salvo em projeto de lei orçamentária, far-se-á sôbre o conjunto dos artigos, ou das emendas, ao ser anunciada a votação
da proposição principal.
§ 4º Na discussão final, exceto de projeto de lei orçamentária, o encaminhamento da
votação se fará em relação ao projeto e às emendas em conjunto.
1934

Art. 234. Ao annunciar o Presidente da Camara qualquer votação, poderá um
Deputado solicitar a palavra para encaminhar a votação.
§ 1º Para encaminhar a votação nenhum Deputado poderá falar por mais de dez
minutos.
§ 2º Em se tratando de projectos de leis periodicas, será de cinco minutos o prazo para
o encaminhamento da votação.
§ 3º Todas as questões de ordem e quaesquer incidentes supervenientes, suscitados ao
momento da votação, serão computados no prazo do encaminhamento.
Art. 236. O encaminhamento da votação, em 2ª discussão, salvo em se tratando de
projecto de lei orçamentaria, far-se-á sobre o conjunto dos artigos e sobre o conjunto
das emendas, ao serem annunciadas as votações dos primeiros.
Art. 237. Em 3ª discussão o encaminhamento da votação far-se-á, salvo em se tratando
de projecto de lei orçamentaria, em relação ao projecto e ás emendas, em conjuncto.
1928

Art. 291. Ao annunciar o Presidente da Camara qualquer votação, poderá um Deputado
solicitar a palavra para encaminhar a votação.
§ 1º Para encaminhar a votação nenhum Deputado poderá falar por mais de dez
minutos.
§ 2º Em se tratando de projectos de leis annuas, será de cinco minutos o prazo para o
encaminhamento da votação.
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§ 3º Todas as questões de ordem e quaesquer incidentes supervenientes, suscitados ao
momento da votação, assim como os apartes ao Deputado que a encaminhar, serão
computados no prazo do encaminhamento.
Art. 293. O encaminhamento da votação, em 2ª discussão, salvo em se tratando de
projecto de lei orçamentaria, far-se-á sobre o conjunto dos artigos e sobre o conjunto
das emendas, ao serem annunciadas as votações dos primeiros.
Art. 294. Em 3ª discussão o encaminhamento da votação far-se-á, salvo em se tratando
de projecto de lei orçamentaria, em relação ao projecto e ás emendas, em conjuncto.
1904

Art. 221. Por occasião de votar poderá ser concedida a palavra pela ordem, para breves
esclarecimentos, simplesmente no sentido de encaminhar a votação, não podendo ser
novamente discutida a materia nem permittidas longas explicações.

§ 4º Sempre que o Presidente julgar necessário, ou for solicitado a fazê-lo,
convidará o Relator, o Relator substituto ou outro membro da Comissão
com a qual tiver mais pertinência a matéria, a esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer.
1972

Art. 145. Sempre que o Presidente da Câmara julgar necessário, ou for solicitado a
fazê-lo, convidará o Relator, o Relator-Substituto, ou outro membro da Comissão, com
a qual tiver mais pertinência a matéria, a esclarecer, em encaminhamento da votação,
as razões do parecer.
1955

Art. 114. (...)
§ 2º Sempre que o Presidente da Câmara julgar necessário, ou fôr solicitado, convidará
o Relator, ou outro membro da Comissão, com a qual tiver mais pertinência a matéria,
a esclarecer como encaminhamento da votação, as razões do parecer.
1949

Art. 107. (...)
§ 2º Sempre que o Presidente da Câmara julgar necessário, ou fôr solicitado pelo Plenário,
convidará o Relator, ou outro membro da Comissão, com a qual tiver mais pertinência a
matéria, a explicar as razões do parecer, o que será feito no encaminhamento da votação.
1947

Art. 83. (...)
§ 10. Sempre que o Presidente julgar necessário, ou fôr solicitado pelo Plenário, convidará
o Relator, ou outro membro da Comissão, com a qual tiver mais pertinência a matéria,
para explicar as razões do parecer, o que será feito no encaminhamento da votação.
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§ 5º Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais de uma vez
para encaminhar a votação de proposição principal, de substitutivo ou de
grupo de emendas.
1972

Art. 189. (...)
§ 4º Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais de uma vez para encaminhar a votação de proposição principal, de substitutivo, ou de grupo de emendas.
1955

Art. 151. (...)
§ 3º Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais de uma vez, para encaminhar a votação, de proposição principal, de substitutivo, ou de grupo de emendas.
1949

Art. 142. (...)
§ 3º Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais de uma vez, para encaminhar votação de proposição principal, de substitutivo ou de grupo de emendas. O Relator
poderá falar, para encaminhar a votação, pelo prazo de dez minutos, sempre que um
Deputado o haja feito.
1947

Art. 127. Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais de uma vez, depois de
anunciada a votação, a não ser para requerer a verificação desta.
§ 1º O Relator poderá falar, em qualquer discussão, para encaminhar a votação, sempre
que qualquer Deputado o houver feito.
1934

Art. 235. Nenhum Deputado, salvo os Relatores, poderá falar mais de uma vez depois
de annunciada uma votação, a não ser para requerer a sua verificação.
§ 1º Os Relatores poderão falar, em qualquer discussão, encaminhando a votação, sempre que qualquer Deputado o houver feito.
1928

Art. 292. Nenhum Deputado, salvo os Relatores, poderá falar mais de uma vez depois
de annunciada uma votação, a não ser para requerer a sua verificação.
§ 1º Os Relatores poderão falar, em qualquer discussão, encaminhando a votação, sempre que qualquer Deputado o houver feito.

§ 6º Aprovado requerimento de votação de um projeto por partes, será
lícito o encaminhamento da votação de cada parte por dois oradores, um
a favor e outro contra, além dos Líderes.
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1972

Art. 189. (...)
§ 5º Aprovado requerimento de votação de um projeto por partes, será lícito ao
Deputado, nos termos deste capítulo do Regimento, encaminhar a votação de cada
parte, pela metade do prazo deferido ao encaminhamento do projeto.
1955

Art. 151. (...)
§ 4º Sempre que fôr aprovado requerimento de votação de um projeto por partes, será lícito
ao Deputado, nos têrmos dêste capítulo do Regimento, encaminhar a votação de cada parte.
1949

Art. 142. (...)
§ 4º Sempre que a Câmara tiver aprovado requerimento de votação por partes, será
lícito a qualquer Deputado, observado o disposto no § 1º, falar uma vez para encaminhamento de cada seção, capítulo ou título, cuja votação tenha sido anunciada.
1947

Art. 127. (...)
§ 2º Sempre que a Câmara aprovar requerimento de votação, por partes, o encaminhamento será feito, apenas, uma vez, ao ser anunciada a votação da primeira.
1934

Art. 235. (...)
§ 2º Sempre que a Camara approvar um requerimento de votação por partes, o encaminhamento será feito apenas uma vez, ao ser annunciada a votação da primeira parte.
1928

Art. 292. (...)
§ 2º Sempre que a Camara approvar um requerimento de votação por partes, o encaminhamento será feito apenas uma vez, ao ser annunciada a votação da primeira parte.

§ 7º No encaminhamento da votação de emenda destacada, somente poderão falar o primeiro signatário, o Autor do requerimento de destaque e
o Relator. Quando houver mais de um requerimento de destaque para a
mesma emenda, só será assegurada a palavra ao Autor do requerimento
apresentado em primeiro lugar.
1972

Art. 189. (...)
§ 6º No encaminhamento da votação de emenda destacada, somente poderão falar o
primeiro signatário, o Autor do requerimento de destaque e o Relator. Quando houver
mais de um requerimento de destaque, para a mesma emenda, só será assegurada a
palavra ao Autor do requerimento apresentado em primeiro lugar.
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1955

Art. 151. (...)
§ 5º No encaminhamento da votação de emenda destacada, sòmente poderão falar, o
primeiro signatário, o Autor do requerimento de destaque e o Relator. Quando houver
mais de um requerimento de destaque, para a mesma emenda, só será assegurada a
palavra, ao Autor do requerimento apresentado em primeiro lugar.

§ 8º Não terão encaminhamento de votação as eleições; nos requerimentos, quando cabível, é limitado ao signatário e a um orador contrário.
1947

Art. 126. (...)
§ 4º As matérias que não têm discussão não admitirão encaminhamento de votação,
nem as que forem discutidas, ou votadas, em virtude de urgência, ou tiverem o encerramento da discussão votado pela Câmara.
1934

Art. 234. (...)
§ 4º As materias que não têm discussão não admittirão encaminhamento de votação,
nem as que forem discutidas ou votadas em virtude de urgencia ou tiverem o encerramento da discussão votado pela Camara.
1928

Art. 291. (...)
§ 4º As materias que não têm discussão não admittirão encaminhamento de votação.

Seção V
Do Adiamento da Votação
Art. 193. O adiamento da votação de qualquer proposição só pode ser
solicitado antes de seu início, mediante requerimento assinado por Líder,
pelo Autor ou Relator da matéria.
1972

Art. 190. O adiamento da votação de qualquer proposição só pode ser requerido antes
de seu início.
1955

Art. 152. Durante a discussão de qualquer proposição, e até o inicio da votação, o adiamento desta poderá ser requerido.
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1949

Art. 143. Qualquer Deputado poderá requerer, por escrito, durante a discussão de proposição, o adiamento da respectiva votação.
(...)
§ 2º Encerrada a discussão de proposição, o adiamento de sua votação só poderá ser solicitado, em requerimento escrito, pelo Autor, maioria de Comissão que tiver opinado
sobre a matéria, Relator ou Líder.
1947

Art. 128. Qualquer Deputado poderá requerer, por escrito, durante a discussão de proposição, o adiamento da votação desta.
(...)
§ 2º Encerrada a discussão de proposição, o adiamento de sua votação só poderá ser requerido pelo Autor, pela maioria da Comissão, que tiver falado sôbre a matéria, ou pelo Relator.
1934

Art. 239. Qualquer Deputado poderá requerer, por escripto, durante a discussão de
uma proposição, o adiamento de sua votação.
(...)
§ 2º Encerrada a discussão de uma proposição, não mais se admittirá requerimento de
adiamento de sua votação.
1928

Art. 296. Qualquer Deputado poderá requerer, por escripto, durante a discussão de
uma proposição, o adiamento de sua votação.
Art. 297. Encerrada a discussão de uma proposição, não mais se admittirá requerimento de adiamento de sua votação.
1904

Art. 93. O adiamento póde ser sempre apresentado em Ordem do Dia e sem debate será
decidido, não podendo, entretanto, ser apresentado quando a Camara estiver em votação, quando orar qualquer Deputado ou depois de encerrada a discussão da materia.
1891

Art. 73. O adiamento póde ser sempre apresentado em Ordem do Dia e sem debate será
decidido, não podendo, entretanto, ser apresentado quando a Casa estiver em votação,
ou quando orar qualquer Deputado.
1870

Art. 74. O adiamento póde ser proposto por cada hum dos Deputados, quando lhe couber a
vez de fallar, seja qual for o negocio de que se tratar, e o estado em que se achar a discussão.
Art. 75. Sendo o adiamento motivado pelo Deputado, que o propuzer, e apoiado por
cinco Deputados, pelo menos, e por dez na terceira discussão, proceder-se-ha á votação, precedendo discussão.
1831

Art. 74. O addiamento póde ser proposto por cada hum dos Deputados, quando lhe couber
a vez de fallar, seja qual for o negocio de que se tratar, e o estado em que se achar a discussão.
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Art. 193

Art. 75. Sendo o addiamento motivado pelo Deputado, que o propozer, e apoiado por
cinco Deputados, pelo menos, e por dez na terceira discussão, proceder-se-há da mesma forma que no caso de urgencia.
1826

77. O adiamento pode ser proposto por cada hum dos Deputados, seja qual for o negocio, de que se tratar, e o estado, em que se achar a discussão.
78. Sendo o addiamento motivado pelo Deputado, que o propozer, apoiado por sinco
Deputados, pelo menos, e por dez na terceira discussão, o Presidente o porá a votos.
79. Determinado o adiamento pela decisão da Camara, o Presidente proporá a epoca,
para que há de ser deferido, o negocio adiado; e se os Deputados guardarem silencio
ficará approvada.

§ 1º O adiamento da votação só poderá ser concedido uma vez e por prazo
previamente fixado, não superior a cinco sessões.
1972

Art. 190. (...)
§ 1º O adiamento da votação só poderá ser concedido uma vez e por prazo previamente
fixado não superior a cinco sessões.
1955

Art. 152. (...)
§ 1º O adiamento da votação só poderá ser concedido uma vez e por prazo previamente
fixado não superior a cinco dias.
1949

Art. 143. (...)
§ 1º O adiamento da votação só poderá ser concedido por prazo previamente fixado.
1947

Art. 128. (...)
§ 1º O adiamento da votação de proposição só poderá ser concedido por prazo previamente fixado.
1934

Art. 239. (...)
§ 1º O adiamento da votação de uma proposição só poderá ser concedido por prazo
previamente fixado.
1928

Art. 296. (...)
Paragrapho unico. O adiamento da votação de uma proposição só poderá ser concedido
por prazo previamente fixado.
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1904

Art. 94. Não se proporão adiamentos indefinidos; por conseguinte, o Deputado que
quizer propôr qualquer adiamento deverá indicar logo o tempo para que há de ser
deferido o negocio; e si outro Deputado propuzer outro adiamento, a votação da Camara decidirá qual deverá prevalecer.
1891

Art. 74. Não se proporão adiamentos indefinidos; por conseguinte, o Deputado que
quizer propôr qualquer adiamento deverá indicar logo o tempo para que ha de ser deferido o negocio; e si outro Deputado propuser outro adiamento, a votação da Camara
decidirá qual deverá prevalecer.
1870

Art. 76. Não se proporão addiamentos indefinidos; por conseguinte, o Deputado, que
quizer propôr qualquer adiamento, deverá indicar logo o tempo para que ha de ser deferido o negocio; e se outro Deputado propuzer outro adiamento, a votacção da Câmara
decidirá qual deverá prevalecer.
1831

Art. 76. Não se proporão addiamentos indefinidos; e pelo conseguinte, o Deputado,
que quizer propor qualquer addiamento, deverá indicar logo a época para que há de
ser deferido o negocio, e se outro Deputado propozer outro addiamento, a votacção da
Câmara decidirá qual deverá subsistir.
1826

81. Não se poderão propor addiamentos indefinidos.

§ 2º Solicitado, simultaneamente, mais de um adiamento, a adoção de um
requerimento prejudicará os demais.
1972

Art. 190. (...)
§ 2º Solicitado, simultaneamente, mais de um adiamento, a adoção de um requerimento prejudicará os demais.
1955

Art. 152. (...)
§ 2º Solicitado, simultâneamente, mais de um adiamento, a adoção de um requerimento prejudicará os demais.
1949

Art. 143. (...)
§ 3º Solicitado, simultâneamente, mais de um adiamento, a adoção de um requerimento prejudicará os demais.
1947

Art. 128. (...)
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Art. 193

§ 3º Requerido, simultâneamente, mais de um adiamento da votação de proposição
determinada, a votação de um requerimento prejudicará os demais.
1934

Art. 239. (...)
§ 3º Requerido, simultaneamente, mais de um adiamento da votação de uma proposição, a adopção de um requerimento prejudicará os demais.
1928

Art. 298. Requerido, simultaneamente, mais de um adiamento da votação de uma proposição, a adopção, por preferencia, de um requerimento, determinará ficarem os demais
prejudicados.

§ 3º Não admite adiamento de votação a proposição em regime de urgência, salvo se requerido por um décimo dos membros da Câmara, ou Líderes que representem este número, por prazo não excedente a duas sessões.
1972

Art. 190. (...)
§ 3º A proposição de natureza urgente, ou em regime de urgência, não admite adiamento de votação, salvo se observados os requisitos do § 1º do art. 170.
1955

Art. 152. (...)
§ 3º A proposição de natureza urgente, ou em regime de urgência, não admite adiamento de votação, salvo, por prazo não excedente de 48 horas, e desde que requerido nos
têrmos do § 1º do art. 135.
1949

Art. 143. (...)
§ 4º A proposição de natureza urgente, ou em regime de urgência, não admite adiamento de votação.
1947

Art. 128. (...)
§ 4º O projeto de natureza urgente não admite adiamento de votação.
1934

Art. 240. Os projectos de prorogação e de adiamento da sessão legislativa, os vetados e
os de natureza urgente não admittirão adiamento da votação.
1928

Art. 299. Os projectos de prorogação e de adiamento das sessões do Congresso Nacional,
os não sanccionados e os de natureza urgente não admittirão adiamento da votação.
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CAPÍTULO XIV
DA REDAÇÃO DO VENCIDO, DA REDAÇÃO FINAL
E DOS AUTÓGRAFOS
Art. 194. Terminada a votação em primeiro turno, os projetos irão à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para redigir o vencido.
Parágrafo único. A redação será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir, nos projetos aprovados em
primeiro turno, sem emendas.
1904

Art. 163. Antes da 3ª discussão será o projecto remettido á respectiva Commissão, com
as emendas approvadas, para redigil-o de novo conforme o vencido, e publical-o em
breve prazo, que não excederá de cinco dias.
1891

Art. 125. Antes da 3ª discussão será o projecto remettido á respectiva Commissão, com
as emendas approvadas, para redigil-o de novo, conforme o vencido.
1831

Art. 134. Para a 3ª discussão terá sido o projecto remettido á respectiva Commissão
com as emendas approvadas, para o redigir de novo, conforme ao vencido; e sendo que
pelas emendas fique o projecto muito alterado, será novamente impresso para poder
entrar em 3ª discussão.

Art. 195. Ultimada a fase da votação, em turno único ou em segundo
turno, conforme o caso, será a proposta de emenda à Constituição ou o
projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão competente para a redação final, na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas de redação.
§ 1º A redação final é parte integrante do turno em que se concluir a apreciação da matéria.
§ 2º A redação final será dispensada, salvo se houver vício de linguagem,
defeito ou erro manifesto a corrigir:
I – nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos em segundo
turno, se aprovados sem modificações, já tendo sido feita redação do vencido em primeiro turno;
II – nos substitutivos aprovados em segundo turno, sem emendas;
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Art. 195

III – nos projetos do Senado aprovados sem emendas.
§ 3º A Comissão poderá, em seu parecer, propor seja considerada como
final a redação do texto de proposta de emenda à Constituição, projeto
ou substitutivo aprovado sem alterações, desde que em condições de ser
adotado como definitivo.
§ 4º Nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos do Senado
emendados pela Câmara, a redação final limitar-se-á às emendas, destacadamente, não as incorporando ao texto da proposição, salvo quando apenas
corrijam defeitos evidentes de forma, sem atingir de qualquer maneira a
substância do projeto.
1972

Art. 191. Ultimada a fase de votação, em discussão única, ou em segunda discussão,
será o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão de Redação
para a redação final, na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário,
de emendas de redação.
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos: de retificação da lei orçamentária,
de crédito suplementar e de tomada de contas do Presidente da República, enviados para
redação final à Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas; de fixação das
Forças Armadas, enviados à Comissão de Segurança Nacional; de assuntos relativos à
economia, de códigos e os de que trata o art. 36, mandados às respectivas Comissões,
Permanentes ou Especiais.
§ 2º Os projetos de resolução, salvo os de reforma do Regimento Interno e os emendados,
independem de redação final e vão, se aprovados, à promulgação do Presidente da Câmara.
1955

Art. 153. Ultimada a fase de votação, em discussão única, ou em segunda discussão, será o
projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão de Redação para que
elabore a redação final, na conformidade do vencido, e apresente, se necessário, emendas
de redação.
(...)
§ 2º Os projetos de resolução, salvo os de reforma do Regimento Interno, independem
de redação final e vão à promulgação do Presidente da Câmara, logo aprovados.
1949

Art. 145. Ultimada a fase de votação, em discussão única, ou suplementar, será o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão de Redação, para
que elabore a redação final, na conformidade do vencido, e apresente, se necessário,
emendas de redação.
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos de leis orçamentárias, enviados,
para redação final, à Comissão de Finanças; de fixação das Fôrças Armadas, enviados à Comissão de Segurança Nacional; de modificações no Regimento Interno, ou de
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assuntos relativos à economia interna da Câmara, enviados à Mesa; sôbre prestação
de contas, enviados à Comissão de Tomada de Contas; de emenda à Constituição e de
códigos, mandados às Comissões Especiais respectivas.
§ 2º O projeto vindo do Senado e não emendado é dispensado de redação final.
1947

Art. 123. O projeto, ou emenda, aprovada em última discussão, ou em discussão única,
será enviado à Comissão de Redação.
§ 1º Excetuar-se-ão do disposto neste artigo os projetos de leis orçamentárias, enviadas
à Comissão de Finanças; de fixação de Fôrças Armadas, enviados à Comissão de Segurança Nacional; de modificações no Regimento Interno, ou de assuntos relativos à economia interna da Câmara, enviados à Mesa; sôbre prestação de contas, enviadas à Conclusão de Tomada de Contas; e de códigos, mandados à Comissão Especial respectiva.
§ 2º O projeto vindo do Senado e não emendado está dispensado de redação final.
1934

Art. 233. Os projectos e emendas approvados em 3ª discussão, ou em discussão unica,
serão enviados á Commissão de Redacção, para a redacção final.
§ 1º Exceptuar-se-ão do disposto no paragrapho anterior os projectos: de leis orçamentarias, que serão enviados á Commissão de Orçamento; de fixação de Forças Armadas,
que serão enviados á Commissão de Segurança Nacional; de modificações ao Regimento
Interno, ou de assumptos relativos á economia interna da Camara, que serão enviados á
Commissão Executiva; e de codigos, que serão mandados ás Commissões respectivas.
§ 2º Quando um projecto vindo do Senado não houver sido emendado, fica dispensado
de redacção final.
1928

Art. 289. (...)
§ 4º Os projectos e emendas approvados em 3ª discussão, ou em discussão unica, serão
enviados á Commissão de Redacção, para a redacção final.
§ 5º Exceptuar-se-ão do disposto no paragrapho anterior os projectos: de leis orçamentarias, que serão enviados á Commissão de Finanças; de fixação de forças de terra e de mar,
que serão enviados á Commissão de Marinha e Guerra; de modificações no Regimento
Interno, ou de assumptos relativos á economia interna da Camara, que serão enviados á
Commissão de Policia; e de codigos, que serão mandados ás Commissões respectivas.
Art. 290. Quando um projecto vindo do Senado não houver sido emendado, fica dispensado de redacção final para os tramites legaes.
1904

Art. 167. Adoptado definitivamente, o projecto será remettido, com as emendas approvadas, a Commissão de Redacção, para reduzil-o á devida fórma. (...)
Art. 147. O projecto de lei ou resolução vindo do Senado, approvado pela Camara sem
alterações, será enviado á sanção.
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Art. 196

1891

Art. 129. Adoptado definitivamente, o projecto será remettido, com as emendas approvadas, á Commissão de Redacção, para reduzil-o á devida fórma. (...)
Art. 134. Sendo approvadas todas as emendas [do Senado a projeto da Câmara], serão
remettidas juntamente com o projecto á Comissão de Redacção, praticando-se depois
o disposto no art. 129. Os projectos do Senado adoptados pela Camara sem emendas,
serão remettidos á sancção, independente de nova redacção.
1870

Art. 150. Adoptado definitivamente o projecto, será elle remetido, com as emendas
approvadas, á Commissão de Redacção para o reduzir á devida forma. (...)
1831

Art. 137. Adoptado definitivamente o projecto, será elle remetido, com as emendas
approvadas, á Commissão de Redacção para o reduzir á devida forma. Essa redacção
será depois submettida á approvação da Camara; (...)
1826

172. Quando a redacção do projecto, aprezentada pela Commissão tiver soffrido alteração por cauza das emendas approvadas, far se ha de novo conforme ao vencido.

Art. 196. A redação do vencido ou a redação final será elaborada dentro
de dez sessões para os projetos em tramitação ordinária, cinco sessões
para os em regime de prioridade, e uma sessão, prorrogável por outra,
excepcionalmente, por deliberação do Plenário, para os em regime de urgência, entre eles incluídas as propostas de emenda à Constituição.
1972

Art. 191. (...)
§ 3º A redação será elaborada dentro em cinco dias para os projetos em regime de prioridade e dentro em dez dias para os de tramitação ordinária. Em regime de tramitação
especial, os prazos para a redação serão os previstos no Título VI deste Regimento. Em
regime de urgência, o prazo será de vinte e quatro horas, prorrogável, excepcionalmente, por deliberação do Plenário, por quarenta e oito horas.
1955

Art. 153. (...)
§ 3º A redação será elaborada dentro em cinco dias para os projetos em regime de
prioridade e dentro em dez dias para os de tramitação ordinária. Dada, porém, a sua
extensão e o número de emendas aprovadas, o Presidente da Câmara poderá prorrogar
o referido prazo até dez dias, e até vinte, se se tratar de projeto de código. Em regime de
urgência, o prazo será de 24 horas, prorrogável, excepcionalmente, para 48.
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1949

Art. 145. (...)
§ 3º A redação final será elaborada dentro em dois dias. Dada, porém, a extensão do
projeto e o número de emendas aprovadas, o Presidente da Câmara poderá prorrogar
o referido prazo até oito dias, e até quinze, se se tratar de projeto de código. Em regime
de urgência, êsses prazos ficarão reduzidos à metade.
Art. 154. A redação final de proposição em regime de urgência será elaborada em 24
horas, salvo se, dada a extensão do projeto e o número de emendas aprovadas, o Presidente da Câmara fizer uso da permissão que lhe confere o § 3º do art. 145.
1947

Art. 73. (...)
§ 4º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado à redação para nova discussão.
§ 5º Considerada a extensão do projeto e o número das emendas, a serem incorporadas na redação, o Presidente poderá prorrogar o prazo conferido às Comissões, para o
redigir.
Art. 123. (...)
§ 3º A redação final será elaborada dentro em quarenta e oito horas. Dada, porém, a
extensão do projeto e o número de emendas aprovadas, o Presidente da Câmara prorrogará o prazo concedido à Comissão, para êsse fim.
1934

Art. 116. (...)
§ 4º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado á redacção para nova discussão.
§ 5º Tendo em vista a extensão do projecto e o numero das emendas, que lhe devam
ser incorporadas na redação para a 3ª discussão, o Presidente poderá prorogar o prazo
assignado ás Commissões para essa redacção.
Art. 233. (...)
§ 3º As redações finaes deverão ser elaboradas dentro de quarenta e oito horas. Tendo,
porém, em vista a extensão do projecto e o numero de emendas approvadas, o Presidente prorogará o prazo concedido ás Commissões para esse fim.
1928

Art. 169. (...)
§ 4º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado á redacção para nova discussão.
§ 5º Tendo em vista a extensão do projecto e o numero das emendas, que lhe devem
ser incorporadas na redação para a 3ª discussão, o Presidente poderá prorogar o prazo
assignado ás Commissões para essa redacção.
Art. 290. (...)
§ 1º As redações finaes deverão ser elaboradas dentro de quarenta e oito horas.
Tendo, porém, em vista a extensão do projecto e o numero de emendas approvadas, o
Presidente prorogará o prazo assignado ás Commissões para esse fim.

696

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 197

Art. 197. É privativo da Comissão específica para estudar a matéria redigir o vencido e elaborar a redação final, nos casos de proposta de emenda
à Constituição, de projeto de código ou sua reforma e, na hipótese do § 6º
do art. 216, de projeto de Regimento Interno.
1972

Art. 28. (...)
§ 10. À Comissão de Redação compete preparar a redação final das proposições, observadas as exceções regimentais.
Art. 191. (...)
§ 12. As redações finais serão tidas como aprovadas pela Comissão de Redação desde
que subscritas pela maioria absoluta de seus membros.
1955

Art. 28. (...)
§ 8º À Comissão de Redação compete preparar a redação final de todas as proposições,
observadas as exceções regimentais.
Art. 153. (...)
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo [da competência da Comissão de Redação
para a elaboração da redação final] os projetos de lei orçamentária, bem como os de sua
retificação, os de crédito suplementar, e sôbre tomada de contas do Presidente da República enviados, para redação final, à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira;
de fixação das Fôrças Armadas, enviados à Comissão de Segurança Nacional; de assuntos relativos à economia interna da Câmara, enviados à Mesa; de emenda à Constituição e de códigos, mandados às Comissões Especiais ou Permanentes respectivas.
1949

Art. 27. (...)
§ 6º À Comissão de Redação compete a redação final de tôdas as proposições, observadas as exceções previstas no § 1º da art. 145.
Art. 145. (...)
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo [da competência da Comissão de Redação
para a elaboração da redação final] os projetos de lei orçamentária, bem como os de sua
retificação, os de crédito suplementar, e sôbre tomada de contas do Presidente da República enviados, para redação final, à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira; de fixação das Fôrças Armadas, enviados à Comissão de Segurança Nacional; de
assuntos relativos à economia interna da Câmara, enviados à Mesa; de emenda à Constituição e de códigos, mandados às Comissões Especiais ou Permanentes respectivas.
1947

Art. 33. (...)
§ 13. À Comissão de Redação compete a redação final das proposições não destinadas
para êsse fim, expressamente, neste Regimento, a outra Comissão.
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1934

Art. 55. A redacção final dos projectos aprovados pela Camara em ultimo turno regimental compete á Commissão de Redacção, salvo o disposto nos §§ seguintes:
§ 1º Compete á Commissão Executiva a redacção final dos projectos de resolução da
Camara dos Deputados.
§ 2º Os projectos de leis orçamentárias serão redigidos pela Commissão de Orçamento.
§ 3º Á Commissão de Segurança Nacional caberá a redacção final dos projectos de
fixação de forças.
§ 4º A redação para a 3ª discussão de projecto emendado em 2ª será feita pela Commissão que o houver apresentado, ou sobre elle emittido parecer.
§ 5º Quando mais de uma Commissão houver emittido parecer sobre uma proposição
emendada em 2ª discussão, a Mesa designará a que deva redigir o projecto para a 3ª
discussão.

Art. 198. A redação final será votada depois de publicada no Diário da
Câmara dos Deputados ou distribuída em avulsos, observado o interstício
regimental.
1972

Art. 191. (...)
§ 4º A redação final será votada depois de publicada no Diário do Congresso Nacional
ou em avulsos.
1955

Art. 153. (...)
§ 4º A redação final será votada depois de publicada no Diário do Congresso Nacional
e em avulsos.
1949

Art. 145. (...)
§ 4º A redação final será votada depois de publicada no Diário do Congresso Nacional
e em avulsos.
1947

Art. 123. (...)
§ 4º A redação final será votada depois de publicada no Diário de Congresso Nacional.
Sofrerá, porém, a parte destacada para constituir projeto separado, discussão especial,
que poderá, entretanto, ser dispensada pela Câmara.
1934

Art. 233. (...)
§ 4º A redacção final será votada depois de publicada no Diario do Poder Legislativo,
soffrendo, porém, qualquer parte della, destacada para constituir projecto separado,
discussão especial que poderá ser dispensada pela Camara.
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Art. 198

1928

Art. 290. (...)
§ 2º A redacção final será votada depois de publicada no Diario do Congresso, soffrendo
discussão especial, que poderá ser dispensada pela Camara, qualquer parte della, destacada para constituir projecto separado.
1904

Art. 167. (...) Lida em sessão, será a redacção final do projecto impressa no Diario do
Congresso e logo depois submettida a approvação da Camara, que só poderá emendal-a
si reconhecer que envolve incoherencia, contradicção ou absurdomanifesto, caso em
que se abrirá discussão que será breve. (...)
1891

Art. 129. (...) Lida em sessão, será a redacção final do projecto impressa no jornal da
Casa, salvo o caso de urgencia reconhecida pela Camara, a requerimento de algum
Deputado. Submettida á revisão da Camara, esta só poderá emendal-a si reconhecer
que envolve incoherencia, contradícção ou absurdo manifesto, caso em que se abrirá
discussão que será breve.
1870

Art. 150. (...) Esta redacção sendo apresentada pela Commissão, será impressa no jornal com que houver contracto, para ser depois votada pela Camara; salvo o caso de
urgencia approvada por dous terços dos Deputados presentes; (...)

§ 1º O Plenário poderá, quando a redação chegar à Mesa, dispensar-lhe a
impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição houver sido emendada na sua discussão final ou única.
1972

Art. 191. (...)
§ 5º A Câmara poderá, quando a redação final estiver na Mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição houver sido
emendada na sua discussão final.
1955

Art. 153. (...)
§ 5º A Câmara poderá, quando a redação final estiver na Mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição, na discussão
única, ou na segunda, tiver sido emendada.
1949

Art. 145. (...)
§ 5º A Câmara poderá, a requerimento de qualquer Deputado, quando a redação final
estiver na Mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se a imediata votação, salvo se a proposição, na discussão única ou na suplementar, tiver sido emendada.
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1947

Art. 123. (...)
§ 5º A Câmara poderá dispensar a impressão da redação final, a requerimento de qualquer Deputado.
1934

Art. 233. (...)
§ 5º A Camara poderá dispensar a impressão da redacção final a requerimento de qualquer Deputado.
1928

Art. 290. (...)
§ 3º A Camara poderá dispensar a impressão da redacção final a requerimento de qualquer Deputado.
1904

Art. 167. (...) Não tendo sido apresentadas emendas em 3ª ou ultima discussão, a Camara poderá dispensar a impressão da redacção, a requerimento de qualquer Deputado.
1891

Art. 129. (...) será a redacção final do projecto impressa no jornal da Casa, salvo o caso
de urgencia reconhecida pela Camara, a requerimento de algum Deputado (...)

§ 2º A redação final emendada será sujeita a discussão depois de publicadas as emendas, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania ou da Comissão referida no art. 197.
1972

Art. 191. (...)
§ 7º A redação final emendada será sujeita à discussão depois de publicadas as emendas.
1955

Art. 153. (...)
§ 7º A redação final, sòmente quando emendada, será sujeita à discussão, que se fará
depois de publicadas as emendas.
1949

Art. 145. (...)
§ 7º A redação final somente quando emendada será sujeita a discussão, que se fará
depois de publicadas as emendas, ou dispensada a publicação pelo Plenário.
1947

Art. 110. (...)
§ 4º A redação final só quando emendada será sujeita a discussão.
1934

Art. 192. A redacção final só será sujeita a discussão quando emendada.
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Art. 198

1928

Art. 261. A redacção final só será sujeita a discussão quando emendada.

§ 3º Somente poderão tomar parte do debate, uma vez e por cinco minutos
cada um, o Autor de emenda, um Deputado contra e o Relator.
1972

Art. 191. (...)
§ 8º Somente poderão tomar parte no debate, uma vez e apenas por dez minutos cada,
o Autor de emenda, o Relator e os Líderes da Maioria e da Minoria.
1955

Art. 153. (...)
§ 8º Sòmente poderão tomar parte no debate, uma vez e apenas por dez minutos cada, o
Autor de emenda, o Relator e os Líderes da Maioria, da Minoria e de Bloco Parlamentar.
1949

Art. 145. (...)
§ 8º Somente poderão tomar parte no debate, uma vez apenas e por cinco minutos, o
Autor de emenda e o Relator.
1947

Art. 115. (...)
§ 1º Sôbre a redação final, caberá ao Deputado falar para emendá-la, ou sôbre emenda,
apenas uma vez e por dez minutos, e só poderão tomar parte nesse debate; além do
Relator da proposição, dois oradores.
1934

Art. 208. Sobre a redacção final caberá ao Deputado falar somente para emendal-a, ou
sobre emenda, apenas uma vez e por dez minutos.
Paragrapho unico. Quando for discutida a redacção final só poderão tomar parte nesse
debate, além do Relator da proposição, dois oradores, pelo espaço de dez minutos cada um.
1928

Art. 268. Sobre a redacção final caberá ao Deputado falar somente para emendal-a, ou
sobre emenda, apenas uma vez e por dez minutos.

§ 4º A votação da redação final terá início pelas emendas.
1972

Art. 191. (...)
§ 9º A votação da redação final terá início pelas emendas.
1955

Art. 153. (...)
§ 9º Encerrada a discussão de redação final proceder-se-á à votação, que terá inicio
pelas emendas.
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1949

Art. 145. (...)
§ 9º Encerrada a discussão de redação final, por falta de oradores ou mediante requerimento, depois de haverem falado no mínimo quatro Deputados e o Relator, proceder-se-á à votação, que terá início pelas emendas.
1947

Art. 123. (...)
§ 6º Quando fôr apresentada emenda à redação final, será votada em primeiro lugar, e
pode ser dispensada pela Câmara a impressão para a votação.
1934

Art. 233. (...)
§ 6º Quando fôr apresentada emenda á redacção final será ella votada em primeiro logar, podendo ser dispensada, pela Camara, a sua impressão para a votação.
1928

Art. 290. (...)
§ 4º Quando fôr apresentada emenda á redacção final será essa votada em primeiro
logar, podendo ser dispensada, pela Camara, a sua impressão para a votação.

§ 5º Figurando a redação final na Ordem do Dia, se sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será considerada definitivamente
aprovada, sem votação.
Art. 199. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar inexatidão do texto, a Mesa procederá à respectiva correção, da qual dará
conhecimento ao Plenário e fará a devida comunicação ao Senado, se já
lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República, se o projeto já tiver subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á
aceita a correção; em caso contrário, caberá a decisão ao Plenário.
Parágrafo único. Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se
verificar em autógrafo recebido do Senado, a Mesa o devolverá a este, para
correção, do que dará conhecimento ao Plenário.
1972

Art. 191. (...)
§ 10. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar inexatidão do texto, a Mesa
procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao Plenário, e fará a devida
comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da Re-
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Art. 200

pública, se o projeto já tiver subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á
aceita a correção; em caso contrário, caberá decisão do Plenário.
§ 11. Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se verificar em autógrafo
remetido pelo Senado, a Mesa o devolverá a este, para correção, do que dará comunicação ao Plenário.
1955

Art. 153. (...)
§ 10. Quando, após a aprovação de qualquer redação final de projeto, se verificar inexatidão do texto, a Mesa, procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao
Plenário, e fará a devida comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado o autógrafo,
ou ao Presidente da República, se já tiver o projeto subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção; em caso contrário, caberá decisão do Plenário.
§ 11. Quando a inexatidão, lapso ou êrro manifesto do texto se verificar em autógrafo
remetido pelo Senado, a Mesa o devolverá a êste, para correção, do que dará comunicação
ao Plenário.
1949

Art. 145. (...)
§ 10. Quando, após a aprovação de qualquer redação final de projeto, se verificar inexatidão material, lapso ou êrro manifesto do texto, a Mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao Plenário, e fará a devida comunicação ao Senado,
se já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República, se já tiver o projeto
subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção; em caso
contrário, caberá decisão ao Plenário.
§ 11. Quando a inexatidão, lapso ou êrro manifesto do texto se verificar em autógrafo
remetido pelo Senado, a Mesa o devolverá a êste, para correção, do que dará comunicação ao Plenário.

Art. 200. A proposição aprovada em definitivo pela Câmara, ou por suas
Comissões, será encaminhada em autógrafos à sanção, à promulgação ou
ao Senado, conforme o caso, até a segunda sessão seguinte.
1972

Art. 123. (...)
§ 3º Os projetos, se ultimada na Câmara a sua elaboração, serão enviados, no prazo de
dez dias, prorrogável até a metade, salvo se urgentes, para os quais o prazo será de 48
horas:
a) à sanção do Presidente da República para promulgação e publicação, os referidos na
alínea a do parágrafo anterior;
b) ao Presidente do Senado, para promulgação e publicação, os referidos na alínea b
desse mesmo parágrafo.
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1955

Art. 95. (...)
§ 2º Os projetos, se ultimada na Câmara a sua elaboração, serão enviados, no prazo de
10 dias, prorrogável até a metade, salvo se urgentes, para os quais o prazo será de 48
horas:
I – à sanção do Presidente da República, para promulgação e publicação, os referidos
no nº I do parágrafo anterior;
II – ao Presidente do Senado, para promulgação e publicação, os referidos no nº II.
1949

Art. 90. (...)
§ 2º Os projetos, se ultimada na Câmara a sua elaboração, serão enviados, no prazo de
dez dias, prorrogável até a metade:
I – à sanção do Presidente da República, para promulgação e publicação, os referidos
no nº I do parágrafo anterior;
II – ao Presidente do Senado, para promulgação e publicação, os referidos no nº II.
1947

Art. 84. (...)
§ 2º Os projectos da primeira categoria [de lei] convertem-se em leis pella sancção do
Presidente da Republica, que os promulgará e fará publicar, salvo a hipótese do artigo
70, § 4º, da Constituição em que a promulgação é atribuída ao Presidente do Senado.
§ 3º Os projetos referidos no § 1º, II, [de decreto legislativo] serão, ultimada a sua elaboração na Câmara, enviados ao Presidente do Senado, para promulgação e publicação.
1928

Art. 213. O projecto de lei, ou de resolução, adoptado em uma das Camaras, será submettido á outra, que, si o approvar, envial-o-á ao Poder Executivo, para a sancção, ou
promulgação.
Art. 214. O projecto de uma Camara, emendado na outra, voltará á primeira, que, sí
acceitar as emendas, envial-o-á, modificado em conformidade dellas, ao Poder Executivo.
§ 1º No caso contrario, volverá o projecto á Camara revisora, e si as alterações obtiverem dois
terços dos votos dos membros presentes, considerar-se-ão approvadas, sendo, então, remettidas com o projecto á Camara iniciadora, que só poderá reproval-as pelas mesma maioria.
§ 2º Rejeitadas deste modo as alterações, o projecto será submettido, sem ellas, á
sancção.
1904

Art. 146. O projecto de lei ou resolução iniciado na Camara e por ella approvado será,
depois de votada a respectiva redacção, remeetido ao Senado. (Const. art. 37.)
Art. 147. O projecto de lei ou resolução vindo do Senado, approvado pela Camara sem
alterações, será enviado á sanção.
Art. 148. Irá tambem á sancção o projecto de lei ou resolução emendado no Senado,
uma vez acceitas as emendas pela Camara. (Const., art. 39, 1ª parte.)
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Art. 200

Art. 149. Rejeitadas as emendas voltará o projecto ao Senado, que, si approval-as por
dous terços dos votos presentes, o devolverá á Camara, que só poderá manter a rejeição
das emendas pela mesma maioria; neste caso será o projecto enviado, sem ellas, á sanção. (Const., art. 39, 2ª parte.)
Art. 150. Quando o projecto iniciado no Senado voltar á Camara por terem alli sido
rejeitadas as emendas desta, serão consideradas approvadas as emendas que obtiverem dous terços dos votos presentes, e remettidas com o projecto ao mesmo Senado.
(Const., art. 39, § 1º.)
1891

Art. 134. (...) Os projectos do Senado adoptados pela Camara sem emendas, serão remettidos á sancção, independente de nova redacção.
Art. 135. No caso de serem rejeitadas as emendas do Senado ao projecto iniciado na
Camara, volverá o mesmo projecto ao Senado, que si approvar as alterações por dous
terços dos votos dos membros presentes, de novo o enviará a Camara que só as poderá
reprovar pela mesma maioria, caso em que o submetterá á sancção sem aquellas emendas. Si, porém, forem as sobreditas alterações aprovadas por dous terços dos votos dos
membros presentes, será o projecto, depois de redigido, remettido á sancção.
Com os projectos iniciados no Senado e emendados pala Camara se seguirá o mesmo processo, devolvendo-se ao Senado, no caso de serem as alterações approvadas pela Camara.

§ 1º Os autógrafos reproduzirão a redação final aprovada pelo Plenário, ou
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, se conclusiva, ou
o texto do Senado, não emendado.
§ 2º As resoluções da Câmara serão promulgadas pelo Presidente no prazo
de duas sessões após o recebimento dos autógrafos; não o fazendo, caberá aos
Vice-Presidentes, segundo a sua numeração ordinal, exercer essa atribuição.
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TÍTULO VI
DAS MATÉRIAS SUJEITAS A DISPOSIÇÕES
ESPECIAIS

CAPÍTULO I
DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Art. 201. A Câmara apreciará proposta de emenda à Constituição:
I – apresentada pela terça parte, no mínimo, dos Deputados; pelo Senado Federal; pelo Presidente da República; ou por mais da metade das Assembleias
Legislativas, manifestando-se cada uma pela maioria dos seus membros;
II – desde que não se esteja na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio
e que não proponha a abolição da Federação, do voto direto, secreto, universal
e periódico, da separação dos Poderes e dos direitos e garantias individuais.
1972

Art. 244. Considerar-se-á proposta à Câmara dos Deputados emenda à Constituição se
for apresentada pela terça parte, no mínimo, dos seus membros, desde que não se esteja
na vigência de estado de sítio e não proponha a abolição da Federação ou da República.
1955

Art. 182. Considerar-se-á proposta à Câmara dos Deputados emenda à Constituição,
se fôr apresentada pela quarta parte, no mínimo, dos seus membros, desde que se não
esteja na vigência de estado de sítio, e não proponha a abolição da Federação ou da
República.
1949

Art. 171. Considerar-se-á proposta à Câmara dos Deputados emenda à Constituição,
se fôr apresentada pela quarta parte, no mínimo, dos seus membros (Constituição,
art. 217, § 1º), desde que se não esteja na vigência de estado de sítio (idem, idem, § 5º) e
não proponha a abolição da Federação ou da República (idem, idem, § 6º).
1947

Art. 130. Considerar-se-á proposta à Câmara dos Deputados emenda à Constituição,
se fôr apresentada pela quarta parte, no mínimo, dos seus membros (Constituição da
República, art. 127, § 1º), desde que se não esteja em vigência de estado de sitio (idem,
idem, § 5º) e não proponha a abolição da Federação, ou da República (idem, idem, § 6º).
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Art. 202

1928

Art. 183. A Constituição da Republica só poderá ser reformada por iniciativa do Congresso Nacional, ou das Assembleias Legislativas dos Estados (Constituição, art. 90).
§ 1º Considerar-se-ha proposta a reforma por iniciativa do Congresso Nacional quando
apresentada por uma quarte parte, pelo menos, dos membros de qualquer de suas Camaras (Constituição, art. 90, e § 1º, in principium).
§ 2º Considerar-se-ha proposta a reforma por iniciativa das Assembléas dos Estados,
quando fôr solicitada por dous terços dellas, no decurso de um anno, representada cada
uma pela maioria de seus votos (Constituição, art. 90 e § 1º, in fine).
§ 3º Não será admittida pela Mesa da Camara dos Deputados, como objeto de deliberação, proposta de reforma da Constituição, contendo disposições tendentes a abolir a
fórma republicana federativa, ou a igualdade da representação dos Estados no Senado
(Constituição, art. 90, § 4º).
1904

Art. 155. Nas propostas para a reforma da Constituição observar-se-ha o seguinte:
§ 1º Considerar-se-a proposta a reforma quando, sendo apresentada por uma quarta
parte, pelo menos, dos membros de qualquer das duas Camaras do Congresso Nacional, fôr acceita em três discussões, por dous terços dos votos em uma e em outra Camara, ou quando lhe fór solicitada por dous terços dos Estados, no decurso de um anno,
representado cada Estado pela maioria de votos de sua Assembléa.
(...)
§ 4º Não poderão ser admittidos como objecto de deliberação no Congresso projectos
tendentes a abolir a fórma republicana federativa ou a igualdade da representação dos
Estados no Senado. (Const., art. 90.)

Art. 202. A proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões,
devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer.
1972

Art. 244. (...)
Parágrafo único. A emenda à Constituição, proposta à Câmara dos Deputados na forma
deste artigo, será lida à hora do expediente e enviada ao Presidente do Senado Federal
para as providências previstas no Regimento Comum.
1955

Art. 182. (...)
§ 1º A emenda à Constituição, proposta à Câmara, na forma dêste artigo, ou a que lhe
fôr apresentada por mais de metade das Assembléias Legislativas, será lida, à hora do
expediente, publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos distribuídos a todos
os Deputados.
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1949

Art. 171. (...)
§ 1º A emenda à Constituição, proposta à Câmara, na forma dêste artigo, ou a que lhe
fôr apresentada por mais de metade das Assembléias Legislativas, será lida, à hora do
expediente, publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, distribuídos a
todos os Deputados, e ficará em pauta, sôbre a mesa.
1947

Art. 130. (...)
§ 1º A emenda à Constituição, proposta à Câmara, na forma dêste artigo, ou a que lhe for
apresentada por mais de metade das Assembléias Legislativas, será lida, a hora do expediente, e publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, distribuídos a todos os
Deputados, e ficará sôbre a mesa, durante dez dias úteis para receber emendas, que só poderão ser apresentadas com redação que permita seja integrada no texto constitucional.
1934

Art. 131. Recebida pela Mesa da Camara dos Deputados a proposta de revisão, ou
emenda da Constituição da Republica, será lida á hora do expediente, mandada publicar no orgão official da Camara e em avulsos, que serão distribuidos por todos os
Deputados, ficando sobre a mesa durante o prazo de dez dias uteis para receber emendas de primeira discussão.
1928

Art. 184. Recebida pela Mesa da Camara dos Deputados a proposta de reforma da Constituição da Republica, será lida á hora do expediente, mandada publicar no orgão official
da Camara e em avulsos, que serão distribuidos por todos os Deputados, ficando sobre
a mesa durante o prazo de dez dias uteis para receber emendas de primeira discussão.

§ 1º Se inadmitida a proposta, poderá o Autor, com o apoiamento de Líderes que representem, no mínimo, um terço dos Deputados, requerer a
apreciação preliminar em Plenário.
§ 2º Admitida a proposta, o Presidente designará Comissão Especial para
o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de quarenta sessões,
a partir de sua constituição, para proferir parecer.
1955

Art. 182. (...)
§ 2º Dentro das quarenta e oito horas seguintes à leitura da proposta de emenda à
Constituição, será designada Comissão Especial, à qual a Mesa da Câmara a enviará.
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§ 3º A Comissão Especial de Emenda à Constituição, dentro de sessenta dias, a contar
da data em que a receber da Mesa, emitirá parecer que concluirá pela aprovação, ou
não, da emenda, sem qualquer subemenda.40
Art. 183. Qualquer vaga que ocorra em Comissão Especial de Emenda à Constituição
será preenchida dentro em quarenta e oito horas.
1949

Art. 171. (...)
§ 2º Dentro das quarenta e oito horas seguintes à leitura da proposta de emenda à Constituição, será designada Comissão Especial de sete membros, à qual a Mesa da Câmara
a enviará, no prazo fixado no parágrafo anterior.
§ 3º A Comissão Especial de Emenda à Constituição, dentro de trinta dias, a contar da
data em que a receber da Mesa, emitirá parecer a respeito.
Art. 172. Qualquer vaga que ocorra em Comissão Especial de Emenda à Constituição
será preenchida dentro em quarenta e oito horas.
1947

Art. 130. (...)
§ 2º Dentro das quarenta e oito horas seguintes à leitura oficial da proposta de emenda
à Constituição, será designada Comissão Especial de cinco membros, à qual a Mesa da
Câmara a enviará com as emendas acessórias, a medida que forem sendo recebidas, no
prazo fixado no parágrafo anterior.
§ 3º Qualquer vaga em Comissão Especial de Emenda à Constituição será preenchida
dentro de quarenta e oito horas após sua verificação.
§ 4º A Comissão Especial de Emenda à Constituição apresentará, dentre de dez dias, a
contar da data em que receber da Mesa as últimas emendas acessórias à proposta, parecer sôbre essa e aquelas, não lhe sendo licito apresentar novas emendas.
1934

Art. 131. (...)
§ 1º Dentro das 48 horas seguintes à leitura official da proposta de revisão, ou emenda
da Constituição, será eleita uma Commissão Especial, de cinco membros, no caso de
emenda, e de onze, no caso de revisão, á qual a Mesa da Camara enviará a proposta e as
emendas que houverem sido recebidas, á medida que o forem sendo.
§ 2º As vagas na Commissão serão preenchidas por eleição, que se realizará dentro de
48 horas, contadas da sua verificação.
Art. 132. Á Commissão Especial de Revisão Constitucional incumbe, dentro do prazo
de dez dias, a contar da data em que a receber a Mesa da Camara, apresentar parecer
sobre a proposta e sobre as emendas, opinando sobre as mesmas e não podendo offerecer novas emendas. (...)

40

A Resolução nº 183 de 1952, havia estabelecido que “a Mesa só admitirá subemendas à emenda constitucional com as assinaturas de, pelo menos, um quarto dos Deputados”.
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1928

Art. 184. (...)
§ 1º Dentro das 48 horas seguintes à leitura official da proposta de reforma da Constituição, será eleita uma Commissão Especial de vinte e um membros, um de cada Estado, inclusive o Districto Federal, á qual, findo aquelle prazo, a Mesa da Camara enviará
a proposta e as emendas que houverem sido recebidas.
§ 2º Para a eleição da Commissão Especial da Reforma Constitucional cada Deputado
apresentará cedula contendo nomes de representantes de 14 Estados, assegurada assim
a representação das minorias acaso existentes.
§ 3º As vagas na Commissão serão preenchidas por eleição que se realizará dentro de
48 horas, contadas da sua verificação.
§ 4º Á Commissão Especial da Reforma Constitucional incumbe, dentro do prazo de
dez dias, a contar da data em que a receber a Mesa da Camara, apresentar parecer sobre
a proposta da reforma e sobre as emendas de primeira discussão, opinando a favor ou
contra, não podendo offerecer novas emendas, e, nas mesmas condições, dentro de cinco dias, sobre as emendas offerecidas á mesma proposta, nas discussões subsequentes.

§ 3º Somente perante a Comissão Especial poderão ser apresentadas
emendas, com o mesmo quórum mínimo de assinaturas de Deputados e
nas condições referidas no inciso II do artigo anterior, nas primeiras dez
sessões do prazo que lhe está destinado para emitir parecer.
1934

Art. 132. (...) As emendas não serão admittidas quando não forem subscriptas por dois
quintos do numero total de Deputados.
1928

Art. 189. É licito apresentar emendas á proposta de reforma da Constituição desde que
não infrinjam o disposto no § 3º do art. 183, deste Regimento, em qualquer de suas
discussões.
Art. 190. Para receber emendas, ficará a proposta de reforma constitucional sobre a
mesa durante dez dias uteis na 1ª, cinco dias uteis na 2ª, e tres dias uteis na 3ª discussão.
§ 1º Em qualquer das discussões em que é facultado apresentar emendas, nenhuma será
recebida pela Mesa sem que esteja assignada pela quarta parte dos membros de que se
compõe a Camara.
§ 2º As emendas serão lidas no expediente da sessão immediata á terminação do prazo
para seu recebimento e enviadas á Commissão Especial.
§ 3º Toda emenda deverá ser redigida de fórma a ser incorporada á proposta sem dependencia de nova redacção.
§ 4º A emenda suppressiva de dispositivos da Constituição proporá a eliminação integral de um texto ou artigo.
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§ 5º A emenda modificativa deverá conter a alteração suggerida ao texto ou artigo sob
a fórma de um substitutivo ao mesmo texto ou artigo.
§ 6º As emendas substitutivas serão as apresentadas em substituição a todas ou a qualquer das anteriormente approvadas, e deverão conter as alterações que suggerirem aos
textos ou aos artigos da Constituição ou da proposta a que se referirem, isolada ou
englobadamente.
§ 7º A emenda addttiva será um novo artigo a ser incorporado á proposta de reforma
contendo materia não tratada nos demais artigos ou textos.
§ 8º A Mesa da Camara dos Deputados só acceitará emenda additiva, substitutiva, modificativa ou suppressiva com a redacção definitiva do texto, artigo, paragrapho, numero ou alínea a que se reportar.
§ 9º O parecer sobre as emendas de 2ª discussão, nesta e na 3ª approvadas, soffrerá uma
discussão especial.
§ 10. O parecer sobre as emendas de 3ª discussão, nesta e na discussão especial approvadas, soffrerá mais uma segunda discussão especial.
§ 11. Na discussão do parecer sobre as emendas de 2ª e de 3ª discussão cada Deputado
só poderá fallar uma vez e pelo tempo de uma hora.

§ 4º O Relator ou a Comissão, em seu parecer, só poderá oferecer emenda ou substitutivo à proposta nas mesmas condições estabelecidas no inciso II do artigo precedente.
§ 5º Após a publicação do parecer e interstício de duas sessões, a proposta
será incluída na Ordem do Dia.
1955

Art. 182. (...)
§ 4º Findo o prazo prefixado no parágrafo anterior [60 dias para a Comissão Especial
emitir parecer], será lido no expediente e publicado no Diário do Congresso Nacional o
parecer da Comissão Especial. A [proposta de] emenda, com o parecer, será quarenta e
oito horas depois de sua publicação distribuída em avulsos e incluídas em Ordem do Dia.
1949

Art. 171. (...)
§ 4º Findo o prazo prefixado no parágrafo anterior [30 dias para a Comissão Especial
emitir parecer], será lido no expediente da Câmara e publicar-se-á no Diário do Congresso Nacional o parecer da Comissão Especial de Emenda à Constituição. A [proposta de] emenda e o respectivo parecer, quarenta e oito horas depois de sua publicação,
serão distribuídos em avulsos e incluídos em Ordem do Dia.
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1947

Art. 130. (...)
§ 5º Findo o prazo prefixado no parágrafo anterior [10 dias para a Comissão Especial
emitir parecer, contados do recebimento das últimas emendas], será lido no expediente
da Câmara e publicar-se-á no Diário do Congresso Nacional, o parecer da Comissão
Especial de Emenda à Constituição. A [proposta de] emenda inicial, as [emendas] acessórias, e o respectivo parecer, quarenta e oito horas depois de sua publicação, serão
distribuídos em avulsos e incluídos em Ordem do Dia.
1934

Art. 132. (...)
§ 1º Findo esse prazo [10 dias para a Comissão Especial emitir parecer, a contar da data
em que receber a proposta], com parecer ou sem elle, irão proposta, emendas e parecer,
se houver, á impressão e entrarão conjunctamente em Ordem do Dia 48 horas depois
de distribuidas em avulsos aos Deputados.
§ 2º A sessão, em cuja Ordem do Dia figurar a materia, durará cinco horas, prorogaveis
por tempo que a Camara resolver, podendo votar proposta ou emendas mesmo nas
prorogações.
1928

Art. 185. Findo esses prazos [10 dias para a Comissão Especial emitir parecer, a contar
do recebimento da proposta e emendas], com ou sem parecer, irão a proposta e emendas, si houver, á impressão e entrarão conjunctamente em Ordem do Dia, 48 horas
depois de distribuidas em avulsos pelos Deputados.
Art. 186. A proposta de reforma constitucional tem preferencia sobre as proposições da
lettra e do art. 162 do Regimento [referentes a adiamento da sessão legislativa].
Paragrapho unico. Durará cinco horas a sessão em cuja Ordem do Dia figurar materia
relativa á revisão constitucional, sendo prorogavel e podendo-se votar a proposição
principal, ou as accessorias, nas prorogações.

§ 6º A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com
interstício de cinco sessões.
§ 7º Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, três quintos
dos votos dos membros da Câmara dos Deputados, em votação nominal.
1955

Art. 182. (...)
§ 5º Na discussão da [proposta de] emenda, cada Deputado poderá falar uma vez, durante uma hora, e não será aceito requerimento de encerramento, nem a apresentação
de proposição acessória, sugerindo modificá-la.
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§ 6º Encerrada a discussão será fixada pelo Presidente da Câmara o dia da votação, com
antecedência de oito dias, de que será dado aviso telegráfico a todos os Deputados.41
§ 7º Aceita a emenda pela Câmara, em duas discussões, com interstício de cinco dias,
e por maioria absoluta da totalidade dos Deputados, será, após a aprovação da redação
final, enviada ao Senado.
§ 8º Na sessão legislativa do ano seguinte, será a emenda, já aprovada e devolvida, pelo
Senado Federal, submetido aos mesmos trâmites dos §§ 5º e 6º e, ultimada a sua elaboração, será novamente enviada à outra Casa do Congresso Nacional.
(...)
§ 10. Quando proposta à aceitação da Câmara, seja primeira vez, ou sempre que, na vez
anterior tenha obtido êsse quorum, a emenda constitucional dela originária sòmente
poderá ser submetida à votação com a presença em Plenário de mais de dois terços dos
Deputados.42
§ 11. Sempre que se verificar, em votação de emenda constitucional, maioria absoluta
de votos contrários, estará a emenda rejeitada, ainda quando o total dos votos apurados
não atinja os dois terços do número de Deputados.
§ 12. Observar-se-á o disposto nos dois parágrafos anteriores se se tratar de emenda
que no Senado haja conseguido dois terços dos votos dos Senadores.
§ 13. Se, porém, não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos §§ 10 e 11, ou se não
se verificar o quorum ali estabelecido em três sessões sucessivas, a emenda será votada
com a presença da maioria absoluta dos Deputados.43
§ 14. A votação de emenda à Constituição será, sempre, nominal.
1949

Art. 171. (...)
§ 5º A discussão das emendas e do parecer será feita simultâneamente. Cada Deputado
poderá falar uma vez, em cada discussão, durante uma hora, e não será lícito requerer
o encerramento da discussão.
§ 6º Aceita a emenda pela Câmara, em duas discussões, com interstício de cinco dias,
e por maioria absoluta da totalidade dos Deputados, será, após a aprovação da redação
final, enviada ao Senado.
§ 7º Na sessão legislativa do ano seguinte, será a emenda, já aprovada e devolvida pelo
Senado Federal, submetida aos mesmos trâmites dos §§ 3º e 6º e, ultimada a sua elaboração, será novamente enviada à outra Casa do Congresso Nacional.
(...)
§ 9º Se a emenda tiver sido aprovada, na mesma sessão legislativa, em duas discussões,
pelo voto de dois têrços da totalidade dos Deputados, será remetida ao Senado.

41

O tempo de oito dias havia sido já estabelecido na Resolução nº 75 de 1951.

42

Essa regra já estava prevista na Resolução nº 75 de 1951.

43

As três sessões sucessivas já haviam sido fixadas pela Resolução nº 75 de 1951.
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1947

Art. 130. (...)
§ 6º A discussão das emendas e do parecer será feita simultâneamente. Cada Deputado
pode falar uma vez, em cada discussão, durante uma hora, e não será licito requerer o
encerramento da discussão.
§ 7º A votação da emenda começará pela das sub-emendas e ultimar-se-á com a da
inicial e se fará pelo processo nominal.
§ 8º Aceita pela Câmara, em duas discussões, a emenda à Constituição, e, por maioria
absoluta da totalidade dos Deputados, será, após a aprovação da redação final, enviada
ao Senado.
§ 9º Na sessão legislativa do ano seguinte, será a emenda, já aprovada e devolvida pelo
Senado Federal, submetida aos mesmos trâmites dos §§ 4º e 8º e, ultimada a sua elaboração, será, novamente, enviada à outra Câmara do Congresso Nacional.
(...)
§ 11. Se a emenda tiver sido aprovada na mesma sessão legislativa, em duas discussões,
pelo voto de dois terços da totalidade dos Deputados, será remetida ao Senado.
1934

Art. 132. (...)
§ 3º A discussão da proposta, emendas e parecer será feita englobadamente,
procedendo-se porém á votação das emendas destacadamente e a seguir á da proposta.
§ 4º Acceita a revisão por maioria de votos, será a proposta enviada ao Senado, salvo se
tiver tido origem nelle, caso em que será logo providenciada a elaboração e publicação
immediata do projecto na fórma que tiver sido aquella determinada.
Art. 133. Na primeira sessão legislativa da legislatura seguinte será o projecto de revisão constitucional sujeito aos mesmos tramites do art. 130 e seus paragraphos.
§ 1º Á Commissão Especial incumbe, dentro de trinta dias, a contar da data em que os
receber da Mesa da Camara, apresentar parecer sobre o projecto e emendas, opinando
sobre os mesmos e podendo offerecer novas emendas ou substitutivos.
§ 2º Findo esse prazo, com parecer ou sem elle, irão projecto, emendas e parecer, se
houver, á impressão entrarão conjunctamente na Ordem do Dia cinco dias depois de
distribuidos em avulsos aos Deputados.
§ 3º O projecto será considerado englobadamente na primeira e na terceira discussões,
sendo que a segunda discussão se fará por artigos, e se estes contiverem mais de um
numero ou lettra, por estas, uma a uma.
§ 4º Nas tres discussões cada Deputado tem direito a falar durante duas horas, em uma
ou mais vezes. As questões de ordem só poderão ser propostas dentro desse mesmo
prazo total.
§ 5º Ao Relator, ou ao membro da Commissão Especial que o substituir, é licito replicar,
a qualquer orador, nos prazos que cabem a cada Deputado.
§ 6º Todas as discussões poderão ser encerradas mediante requerimento assignado por
um quarto do numero total dos Deputados, e approvado por dois terços, pelo menos,
dos presentes, desde que já se tenham effectudo em duas sessões anteriores.
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§ 7º O intersticio entre uma votação e qualquer outro acto inicial da discussão subsequente do projecto de revisão da Constituição será de 48 horas.
§ 8º Entre uma votação e a discussão immediata, a Commissão Especial poderá organizar o projecto, se fôr necessario, de accordo com o vencido, distribuindo a matéria
approvada, fundindo-a e systematizando-a, comtanto que não se alterem a redacção e
o texto dos dispositivos approvados.
§ 9º Para receber emendas, ficará o projecto sobre a mesa durante dez dias uteis na primeira discussão, cinco na segunda e tres na terceira, mas não será acceita emenda alguma que não esteja assignada pelo menos por um quarto do numero total de Deputados.
§ 10. As emendas serão lidas no expediente da sessão immediata á terminação do prazo
para seu recebimento e enviadas á Commissão Especial.
§ 11. Toda emenda deverá ser redigida de fórma a ser incorporada ao projecto sem dependencia de nova redacção.
§ 12. A emenda suppressiva de dispositivos da Constituição proporá a eliminação integral de um texto ou artigo.
§ 13. A emenda modificativa deverá conter a alteração suggerida ao texto ou artigo, sob
a fórma de um substitutivo ao mesmo texto ou artigo.
§ 14. As emendas substituivas serão as apresentadas em substituição a todas ou a qualquer das proposições anteriormente approvadas, e deverão conter as alterações que
suggerirem aos textos ou aos artigos da Constituição ou da proposta a que se referirem,
isolada ou englobadamente.
§ 15. A emenda addttiva será um novo artigo a ser incorporado á proposta de revisão,
contendo materia não tratada nos demais artigos ou textos.
§ 16. A Mesa da Camara dos Deputados só acceitará emenda – additiva, substitutiva,
modificativa ou suppressiva, com a redacção definitiva do texto, artigo, paragrapho,
numero, letra, ou alinea a que se reportar.
§ 17. O parecer e as emendas de 2ª discussão, nesta e na 3ª approvados, soffrerá uma
discussão especial, bem como o parecer e as emendas de 3ª discussão, nesta approvados, podendo então cada Deputado fallar durante uma hora, em uma ou mais vezes.
§ 18. A votação do projecto será sempre nominal e por artigos, podnedo entretanto ser
feita por numeros ou letras em que estes se dividirem, se assim o entender a Camara.
§ 19. Para o encaminhamento da votação, só será permittida a palavra uma vez a cada
Deputado, por um quarto de hora improrogavel, na 1ª e na 3ª discussões, e uma vez por
artigo, por cinco minutos, na 2ª discussão.
§ 20. Os artigos rejeitados não poderão ser renovados, sob a mesma redacção, ou de
forma diversa.
§ 21. Approvado o projecto em 3ª discussão, será enviado ao Senado, independentemente de redacção final.
Art. 135. O projecto de revisão approvado no primeiro anno pela Camara e pelo Senado, será posto em discussão quinze dias depois de inaugurada a Camara no anno
seguinte.
§ 1º Nenhuma nova emenda poderá ser então acceita pela Mesa.
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§ 2º Nas tres discussões a que é de novo submettido o projecto, só se poderá fallar sobre
o que houver sido adotado e somente isto será votado.
Art. 136. Adoptado definitivamente o projecto de revisão da Constituição, a Mesa da
Camara o promulgará e publicará conjunctamente com a Mesa do Senado, na fórma do
§ 3º do art. 178 da mesma Constituição.
Art. 137. Todos os prazos e intersticios são improrogaveis, mas podem ser reduzidos a
requerimento de qualquer Deputado approvado pela Camara, inclusive os que já tiverem sido iniciados.
Art. 139. Á discussão e votação das propostas de emenda á Constituição se applicarão
os artigos 133 a 138 quanto couber, reduzido o prazo do art. 133, § 1º, a quinze dias, e
applicando-se o disposto quanto á 2ª discussão á 1ª, e o disposto quanto á 3ª, á 2ª, excepto
quanto ao prazo para apresentação das sub-emendas, que será o mesmo constante do § 9º
do art. 133. Verificada a approvação prevista no art. 178, § 1º, 3ª alinea, da Constituição,
a proposta assim approvada será immediatamente encaminhada ao Senado e, se deste fôr
originaria e tiver tido igual votação, será immediatamente promulgada.
1928

Art. 187. Qualquer proposta de reforma da Constituição da Republica terá tres discussões (Constituição, art. 90, §§ 1º e 2º).
§ 1º A proposta de reforma da Constituição apresentada por uma quarta parte dos
membros de qualquer das Camaras do Congresso Nacional, será considerada na propria sessão legislativa em que houver logar (Constituição, art. 90, § 1º) ficando prejudicada si não fôr approvada em todos os turnos nas duas Casas legislativas.
§ 2º A proposta do reforma da Constituição solicitada, no decurso de um anno, por
dois terços das Assembléas Legislativas dos Estados será considerada em a sessão legislativa do anno seguinte (Constituição, art. 90, § 2º).
Art. 188. A proposta de reforma da Constituição da Republica será considerada englobadamente na primeira e na terceira discussões e a segunda discussão se fará emenda
por emenda, e, si esta contiver mais de um artigo, artigo por artigo.
§ 1º Na primeira e na terceira discussões cada Deputado tem direito a falar durante
duas horas, em uma ou em duas vezes, e na segunda poderá fallar duas horas, de uma
vez, ou dividindo este tempo pelas varias partes da proposição que deseja discutir.
§ 2º Ao Relator ou ao membro da Commissão Especial que o substituir é licito replicar,
a qualquer orador, nos prazos que cabem a cada Deputado.
§ 3º Todas as discussões poderão ser encerradas mediante requerimento assignado por
cincoenta e tres Deputados, e approvado por dous terços, pelo menos, dos presentes,
desde que já se tenham effectuado em duas sessões anteriores.
§ 4º O interstício entre votação e qualquer acto inicial da discussão subsequente da
proposta de reforma da Constituição, será de 48 horas.
§ 5º Entre uma votação e a discussão immediata, a Commissão Especial poderá organizar a proposta, si fôr necessario, de accôrdo com o vencido, distribuindo a matéria
approvada, fundindo-a e systematizando-a, comtanto que não se alterem a redacção e
o texto dos dispositivos approvados.
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Art. 191. A votação da proposta será sempre pelo processo nominal, e emenda por
emenda, e quando esta contiver mais de um, artigo por artigo, só se considerando
approvado o artigo ou emenda que tiver a seu favor dois terços dos votos, achando-se
presentes pelo menos metade e mais um dos membros de que se compõe a Camara.
Art. 192. No momento da votação só é permittida a palavra uma vez para encaminhal-a
por tempo improrogavel, cabendo ao Relator do parecer ou membro da Commissão,
que em seu logar fallar, o direito de responder a cada orador.
§ 1º Na primeira, na terceira e nas discussões especiaes, o encaminhamento de votação
será feito em globo, uma só vez para todas as emendas da proposta, e uma só vez para
as emendas do Plenario, no prazo maximo de dez minutos em ambos os casos;
§ 2º Na segunda discussão, o encaminhamento da votação será feito uma só vez para
cada artigo da proposta, ou para cada uma das emendas do Plenario, pelo prazo de
cinco minutos.
Art. 193. Os artigos da proposta e as emendas rejeitadas não poderão ser renovados.
Paragrapho unico. Entendem-se renovados, não só os que se apresentarem com a mesma fórma, como tambem os que contiverem a mesma materia.
Art. 194. Approvada a proposta em ultima discussão, será pela Mesa enviada ao Senado, independente de redacção final.
Art. 195. Os artigos da proposta adoptados pela Camara, que não obtiverem dois terços
de votos do Senado, serão considerados definitivamente rejeitados.
Art. 197. As emendas propostas e adoptadas no Senado serão na Camara sujeitas ao
estudo da Commissão Especial e, com parecer desta submettidas ás três discussões
regimentaes, sendo consideradas approvadas as que obtiverem em seu favor dous terços
dos votos em cada uma das discussões.
Art. 198. As emendas á Constituição, approvadas no primeiro anno pela Camara e
pelo Senado, serão postas em discussão quinze dias depois de aberto o Congresso no
anno seguinte.
§ 1º Nenhuma nova emenda nem alteração alguma das emendas já aprovadas no anno
anterior pelo Congresso, poderá ser então acceita pela Mesa.
§ 2º Nas tres discussões a que é de novo submettida a proposta, só se poderá fallar sobre
o que houver sido adoptado e somente isto será votado.
Art. 199. Adoptada definitivamente a proposta de emendas á Constituição, o Presidente e Secretarios da Camara a publicação, conjunctamente com o Presidente e Secretarios do Senado, na fórma do § 3º do art. 90 da mesma Constituição.
Art. 200. Todos os prazos e intersticios são improrogaveis, mas podem ser reduzidos,
a requerimento de qualquer Deputado, approvado pela Camara, inclusive os que já tiverem sido iniciados.
(...)
§ 6º As questões de ordem, ao tratar-se de materia de reforma constitucional, só poderão ser propostas no prazo de que dispuzer o Deputado para as discussões ou para
encaminhar as votações.
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1904

Art. 155. Nas propostas para a reforma da Constituição observar-se-ha o seguinte:
§ 1º Considerar-se-a proposta a reforma quando, sendo apresentada por uma quarta
parte, pelo menos, dos membros de qualquer das duas Camaras do Congresso Nacional, fôr acceita em três discussões, por dous terços dos votos em uma e em outra Camara, ou quando lhe fór solicitada por dous terços dos Estados, no decurso de um anno,
representado cada Estado pela maioria de votos de sua Assembléa.
§ 2º Essa proposta dar-se-ha por aprovada si no anno seguinte [à apresentação e aceitação nos termos do § 1º deste artigo] o fôr, mediante tres discussões, por maioria de dous
terços de votos nas duas Camaras do Congresso.
§ 3º A proposta approvada publicar-se-ha com as assignaturas dos Presidentes e Secretarios das duas Camaras, e incorporar-se-ha á Constituição como parte integrante della.

§ 8º Aplicam-se à proposta de emenda à Constituição, no que não colidir
com o estatuído neste artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei.
1934

Art. 138. Em tudo quanto não contrariarem estas disposições especiaes, regularão
a discussão da materia as disposições do Regimento referentes aos projectos de leis
ordinarias.
Art. 139. Á discussão e votação das propostas de emenda á Constituição se applicarão
os artigos 133 a 138 quanto couber, reduzido o prazo do art. 133, § 1º, a quinze dias, e
applicando-se o disposto quanto á 2ª discussão á 1ª, e o disposto quanto á 3ª, á 2ª, excepto
quanto ao prazo para apresentação das sub-emendas, que será o mesmo constante do § 9º
do art. 133. Verificada a approvação prevista no art. 178, § 1º, 3ª alinea, da Constituição,
a proposta assim approvada será immediatamente encaminhada ao Senado e, se deste fôr
originaria e tiver tido igual votação, será immediatamente promulgada.
1928

Art. 201. Em tudo quanto não contrariar estas disposições especiaes, regularão a discussão da materia as disposições do Regimento referentes aos projectos de leis ordinarias.

Art. 203. A proposta de emenda à Constituição recebida do Senado Federal,
bem como as emendas do Senado à proposta de emenda à Constituição oriunda da Câmara, terá a mesma tramitação estabelecida no artigo precedente.
Parágrafo único. Quando ultimada na Câmara a aprovação da proposta,
será o fato comunicado ao Presidente do Senado e convocada sessão para
promulgação da emenda.
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1955

Art. 182. (...)
§ 9º A emenda à Constituição, de iniciativa do Senado Federal, terá, na Câmara dos
Deputados, o mesmo andamento da originária dela. Aprovada, definitivamente, em última
discussão, não será devolvida à Câmara iniciadora, à qual se comunicará essa aprovação.
1949

Art. 171. (...)
§ 8º A emenda à Constituição, de iniciativa do Senado Federal, terá, na Câmara dos
Deputados, o mesmo andamento da originária dela. Aprovada, definitivamente, em última
discussão, não será devolvida à Câmara iniciadora, à qual se comunicará essa aprovação.
1947

Art. 130. (...)
§ 10. A emenda à Constituição, de iniciativa do Senado Federal, terá na Câmara dos
Deputados, o mesmo andamento da originária nela. Aprovada efinitivamente, em última
discussão, não será devolvida à Câmara iniciadora, à qual se comunicará essa aprovação.
1934

Art. 134. Quando o projecto tiver origem no Senado, ou quando o originario da Camara fôr emendado pelo Senado, applicar-se-lhe-á o disposto no artigo antecedente
quanto couber.
Paragrapho unico. Se o projecto originario do Senado fôr emendado pela Camara, será
devolvido áquelle após a 3ª discussão e votação, para os fins de direito.
1928

Art. 196. A proposta de reforma constitucional iniciada pelo Senado, será recebida pela
Mesa e seguirá os tramites estabelecidos nos artigos antecedentes.

CAPÍTULO II
DOS PROJETOS DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA COM SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA
Art. 204. A apreciação do projeto de lei de iniciativa do Presidente da República, para o qual tenha solicitado urgência, consoante os §§ 1º, 2º e 3º
do art. 64 da Constituição Federal, obedecerá ao seguinte:
I – findo o prazo de quarenta e cinco dias de seu recebimento pela Câmara, sem a manifestação definitiva do Plenário, o projeto será incluído na
Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos,
para que se ultime sua votação;
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II – a apreciação das emendas do Senado pela Câmara, em função revisora, far-se-á no prazo de dez dias, ao término do qual se procederá na
forma do inciso anterior.
§ 1º A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo Presidente
da República depois da remessa do projeto e em qualquer fase de seu andamento, aplicando-se a partir daí o disposto neste artigo.
§ 2º Os prazos previstos neste artigo não correm nos períodos de recesso
do Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de código.
1972

Art. 205. Os projetos de iniciativa do Presidente da República que devam ser apreciados em caráter definitivo no prazo de quarenta e cinco dias, contados do seu recebimento, serão submetidos a discussão única.
Art. 206. Recebido o projeto, será distribuído pelo Presidente às Comissões e irá à
publicação.
Art. 207. No dia imediato ao do seu recebimento, será incluído na Ordem do Dia, na
qual permanecerá durante cinco dias, para recebimento de emendas de Plenário.
Parágrafo único. Findo o prazo previsto neste artigo, a Mesa providenciará a remessa
das emendas apresentadas à Comissão de Constituição e Justiça.
Art. 208. As Comissões, para se manifestarem sobre o projeto e as emendas, terão o
prazo comum e improrrogável de doze dias, findos os quais começará a correr o prazo
de oito dias para o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça.
Art. 209. A discussão não se prolongará por mais de duas sessões.
Art. 210. Cada orador poderá, durante a discussão, usar da palavra por vinte minutos
improrrogáveis.
Art. 211. Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação.
Art. 212. Para encaminhar a votação, só poderão falar, por dez minutos improrrogáveis, os Líderes da Maioria, da Minoria e de Partido, bem como os Deputados inscritos
pertencentes à mesma legenda partidária, na proporção de um para cada grupo de cinqüenta ou fração.
Art. 213. A redação final será elaborada pela Comissão de Redação no prazo máximo
de três dias e submetida a votos independentemente de publicação.
Parágrafo único. Será dispensada a redação final se o projeto houver sido aprovado sem
emendas e o texto for considerado em condições de ser definitivamente aceito.
Art. 214. Os projetos que estejam em tramitação na Câmara há mais de trinta e cinco
dias entrarão automaticamente em regime de urgência.
Art. 215. Findo o prazo a que se refere o art. 205, sem deliberação da Câmara, o projeto
será considerado aprovado e passará ao Senado com a sua redação originária.
Art. 216. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara, em função revisora,
far-se-á no prazo ele dez dias, findo o qual serão tidas como aprovadas, se não tiver
havido deliberação.
Parágrafo único. As emendas entrarão em regime de urgência, decorrido o prazo de seis
dias do seu recebimento.
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Art. 217. Os prazos previstos neste capitulo não correm nos períodos de recesso do
Congresso Nacional.
Art. 218. A tramitação dos projetos do Poder Executivo sem prazo prefixado é sujeita
ao rito regimental previsto para os projetos em geral.
Parágrafo único. Se o Presidente da República solicitar, para o projeto nas condições
deste artigo, seja apreciado no prazo de quarenta e cinco dias, este será computado a
partir do recebimento da solicitação na Câmara e a proposição passará, imediatamente, ao regime de tramitação especial.

CAPÍTULO III
DOS PROJETOS DE CÓDIGO
Art. 205. Recebido o projeto de código ou apresentado à Mesa, o Presidente comunicará o fato ao Plenário e determinará a sua inclusão na Ordem do Dia da sessão seguinte, sendo publicado e distribuído em avulsos.
§ 1º No decurso da mesma sessão, ou logo após, o Presidente nomeará
Comissão Especial para emitir parecer sobre o projeto e as emendas.
§ 2º A Comissão se reunirá no prazo de duas sessões a partir de sua constituição, para eleger seu Presidente e três Vice-Presidentes.
§ 3º O Presidente da Comissão designará em seguida o Relator-Geral e tantos
Relatores-Parciais quantos forem necessários para as diversas partes do código.
§ 4º As emendas serão apresentadas diretamente na Comissão Especial,
durante o prazo de vinte sessões consecutivas contado da instalação desta, e encaminhadas, à proporção que forem oferecidas, aos Relatores das
partes a que se referirem.
§ 5º Após encerrado o período de apresentação de emendas, os
Relatores-Parciais terão o prazo de dez sessões para entregar seus pareceres
sobre as respectivas partes e as emendas que a eles tiverem sido distribuídas.
§ 6º Os pareceres serão imediatamente encaminhados ao Relator-Geral,
que emitirá o seu parecer no prazo de quinze sessões contado daquele em
que se encerrar o dos Relatores-Parciais.
§ 7º Não se fará a tramitação simultânea de mais de dois projetos de código.44
44

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 33 de 1999.
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§ 8º A Mesa só receberá projeto de lei para tramitação na forma deste capítulo, quando a matéria, por sua complexidade ou abrangência, deva ser
apreciada como código.45
1972

Art. 219. Recebido o projeto de código ou apresentado à Mesa, o Presidente comunicará o fato ao Plenário e determinará a sua inclusão na Ordem do Dia seguinte, publicado
e distribuído em avulsos para o efeito de apresentação de emendas pelo prazo de quinze
dias consecutivos.
Parágrafo único. No decurso da mesma sessão ou logo após, o Presidente mediante
indicação dos Líderes, nomeará Comissão Especial composta de onze membros para
emitir parecer sobre o projeto e emendas.
Art. 220. Nomeada a Comissão, ela se reunirá dentro em quarenta e oito horas para
eleger seu Presidente e dois Vice-Presidentes.
Parágrafo único. Eleito o Presidente, este nomeará um Relator-Geral e tantos
Relatores-Parciais quantos forem necessários para as diversas partes do código.
Art. 221. As emendas, no prazo de que trata o art. 219, serão apresentadas diretamente
na Comissão Especial.
Parágrafo único. As emendas serão encaminhadas à proporção que forem oferecidas,
aos Relatores-Parciais das partes a que elas se referirem.
Art. 222. Dentro em cinco dias após encerrado o prazo de apresentação de emendas,
os Relatores-Parciais entregarão seus pareceres sobre as partes e as emendas que a eles
tiverem sido distribuídas.
Art. 223. Os pareceres serão imediatamente encaminhados ao Relator-Geral, que
emitirá parecer no prazo de cinco dias, contados daquele em que se encerrar o dos
Relatores-Parciais.
Art. 233. Não se fará a tramitação simultânea de mais de dois projetos de código regulados neste capítulo.
Art. 235. As disposições deste capítulo serão aplicáveis exclusivamente aos projetos de
código elaborados por Jurista, Comissão de Juristas ou Comissão Especial de que trata
o art. 32 e que tenham sido antes amplamente divulgados. Os Autores Juristas poderão
ser convidados a participar dos debates, sem direito a voto.
1934

Art. 150. Salvo o disposto no art. 48 da Constituição, na discussão e votação dos projectos de codigo e de consolidação de leis, a ordem dos trabalhos da Camara será a seguinte:
§ 1º Apresentado, impresso e distribuído o projecto, sua discussão só será iniciada na
sessão da Camara do anno seguinte.
§ 2º A Mesa enviará exemplares do projecto ao Conselhos Technicos Geraes, ás corporações e autoridades cuja audiencia possa ser util, convidando-as a remetterem, no prazo de
seis mezes, á Secretaria da Camara as emendas e observações que julgarem convenientes.
45
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§ 3º Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos termos do § 1º, o Presidente da
Camara declarará que, estando distribuido o projecto, fica o mesmo sobre a mesa, afim
de receber emendas, durante 10 dias, terminados os quaes será submettido, com essas
emendas e as de que reza o § 2º, depois de impressas, a uma Commissão Especial.
§ 4º Na sua primeira reunião, a Commissão elegerá, por maioria absoluta de votos, seu
Presidente e um Relator, salvo o disposto no art. 66.
§ 5º A Commissão funccionará em dias préviamente designados e as suas decisões,
que constarão das actas, serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos, sendo
os debates devidamente tachygraphados e publicados no Diario do Poder Legislativo.
§ 6º A Commissão poderá ouvir, no decurso de seu trabalho, a quem entender conveniente.
Art. 151. Na discussão e votação dos projectos de codigo e de consolidação de leis, a
que se refere o art. 48 da Constituição, observar-se-ão as seguintes normas:
a) A Camara, logo que receba qualquer dos projectos, desde que resolva aproval-os em
globo, envial-o-á ao Senado, para que esse o reveja.
b) Devolvido pelo Senado, na mesma sessão em que fôr lido será nomeada uma Commissão Especial, para rever o projecto, dar parecer sobre as emendas que lhe forem
apresentadas, e redigil-o afinal. Essa Commissão reunir-se-á no dia util immediato,
elegendo seu Presidente, que distribuirá a materia.
c) Publicado no Diario do Poder Legislativo, o projecto recebido do Senado, será posto
em discussão por dez dias, durante os quaes poderão ser-lhe offerecidas emendas, desde logo encaminhadas á Commissão Especial.
d) Não sendo offerecidas emendas, a Commissão Especial dará seu parecer, sendo o
projecto submettido á votação em globo, e enviado á sancção, se approvado.
e) Havendo emendas, dentro de vinte dias contados do final do prazo para recebel-as,
a Commissão dará parecer sobre as offerecidas, redigindo desde logo o projecto na
conformidade do que houver sido acceito.
f) Assim redigido, será o projecto submettido em globo á votação, sem prejuizo das
emendas que não houverem sido acceitas, no todo ou em parte, pela Commissão.
g) Approvado o projecto, proceder-se-á á votação das emendas não acceitas. Votada a
ultima emenda, o projecto voltará á Commissão para dentro de tres dias redigil-o de
accordo com o vencido.
h) Publicado de novo o projecto, poderão ser offerecidas durante tres dias emendas
exclusivamente de redacção.
i) Votadas essas emendas, será o projecto enviado ao Senado para que sobre ellas se
pronuncie.
1928

Art. 217. Na discussão e votação dos projectos de Codigo Civil, Commercial e Criminal
da União, a ordem dos trabalhos da Camara será a seguinte:
§ 1º Apresentado, impresso e distribuído o projecto, a sua discussão só será iniciada na
sessão da Camara do anno seguinte.
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§ 2º No interregno das sessões, a Mesa fará enviar exemplares do projecto ás seguintes
corporações e autoridades, convidando-as a remetterem, no prazo de seis mezes, á Secretaria da Camara as emendas e observações que julgarem convenientes:
a) Supremo Tribunal Federal e juízes seccionaes, que igualmente serão convidados a
mandar affixar editaes e publical-os nas folhas officiaes, avisando do prazo os interessados que queiram formular emendas ou observações;
b) Tribunaes Superiores do Districto Federal e dos Estados;
c) Faculdades de Direito;
d) Governadores ou Presidentes dos Estados;
e) Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros;
f) Jurisconsultos, que julgar conveniente ouvir.
§ 3º Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos termos do § 1º, o Presidente da Camara declarará que, estando distribuido o projecto, fica o mesmo sobre a mesa, afim de
receber emendas, durante 10 dias, terminados os quaes será submettido, com essas emendas e as de que reza o § 2º, depois de impressas, a uma Commissão de 21 representantes.46
§ 4º A Commissão será nomeada pelo Presidente da Camara de fórma que todos os
Estados e o Districto Federal tenham nella representação.
§ 5º Na sua primeira reunião, a Commissão elegerá, por maioria absoluta de votos, seu
Presidente e um Relator, salvo o disposto no art. 119.
§ 6º A Commissão funccionará em dias préviamente designados e as suas decisões,
que constarão de actas, serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos, sendo os
debates devidamente tachygraphados e publicados no Diario do Congresso.
§ 7º A Commissão poderá ouvir, no decurso de seu trabalho, a quem entender conveniente.
1904

Art. 182. Na discussão e votação dos codigos de leis da União, taes como civil, commercial e criminal, a ordem dos trabalhos da Camara será a seguinte:
§ 1º Apresentado, impresso e distribuído o projecto, a sua discussão só será iniciada na
sessão da Camara do anno seguinte.
§ 2º No interregno, a Mesa fará enviar exemplares do projecto ás seguintes corporações
e autoridades, convidando-as a remetterem, no prazo de seis mezes, á Secretaria da
Camara, as emendas e observações que julgarem convenientes:
a) Supremo Tribunal Federal e Juizes Seccionaes, que igualmente serão convidados a
mandar affixar editaes e publical-os nas folhas officiaes, avisando do prazo os interessados que queiram formular emendas ou observações;
b) Tribunaes Superiores do Districto Federal e dos Estados;
c) Faculdade de Direito;
d) Governadores ou Presidentes dos Estados;
e) Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros;
f) Jurisconsultos que julgar conveniente ouvir. (...)

46
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§ 3º Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos termos do § 1º, o Presidente da Camara declarará que, estando distribuido o projecto, fica o mesmo sobre a mesa, afim de
receber emendas, durante dez dias, terminados os quaes, o projecto, com essas emendas e as de que reza o § 2º, depois de impressas, será submettido a uma Commissão de
vinte e um representantes.
§ 4º A Commissão será nomeada pelo Presidente da Camara e de fórma que todos os
Estados e o Districto Federal tenham nella representação.
§ 5º Na sua primeira reunião, a Commissão elegerá por maioria absoluta de votos o seu
Presidente e um Relator.
§ 6º As decisões da Commissão, que funccionará em dias designados e constarão de
actas diarias que serão lavradas, serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos e
os debates devidamente stenographados e publicados no Diario do Congresso.
§ 7º A Commissão poderá ouvir no decurso de seu trabalho a quem entender conveniente.47

Art. 206. A Comissão terá o prazo de dez sessões para discutir e votar o
projeto e as emendas com os pareceres.
Parágrafo único. A Comissão, na discussão e votação da matéria, obedecerá às seguintes normas:
I – as emendas com parecer contrário serão votadas em globo, salvo os
destaques requeridos por um décimo dos Deputados, ou Líderes que representem este número;
II – as emendas com parecer favorável serão votadas em grupo para cada
Relator-Parcial que as tiver relatado, salvo destaque requerido por membro da Comissão ou Líder;
III – sobre cada emenda destacada, poderá falar o Autor, o Relator-Geral e
o Relator-Parcial, bem como os demais membros da Comissão, por cinco
minutos cada um, improrrogáveis;
IV – o Relator-Geral e os Relatores-Parciais poderão oferecer, juntamente
com seus pareceres, emendas que serão tidas como tais, para efeitos posteriores, somente se aprovadas pela Comissão;
V – concluída a votação do projeto e das emendas, o Relator-Geral terá
cinco sessões para apresentar o relatório do vencido na Comissão.

47

Os §§ 1º a 7º foram introduzidos em aditamento ao Regimento Interno de 31 de outubro de 1899 por
meio da Resolução de 17 de novembro de 1900.
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1972

Art. 224. A Comissão terá o prazo de três dias para discutir e votar o projeto, com
parecer e emendas.
Parágrafo único. A Comissão, na discussão e votação da matéria, obedecerá às seguintes normas:
a) as emendas com parecer contrário serão votadas em globo, salvo os destaques requeridos pelo Autor, com apoiamento de vinte assinaturas ou de Líder de Partido;
b) as emenda com parecer favorável serão votadas em grupo para cada Relator-Parcial que
as tiver relatado, salvo destaque requerido por membro da Comissão ou Líder de Partido;
c) sobre cada emenda destacada, poderá falar o seu Autor por dez minutos improrrogáveis, e o Relator-Geral e o Relator-Parcial por igual prazo, bem como os demais
membros da Comissão por cinco minutos;
d) o Relator-Geral e os Relatores-Parciais poderão oferecer, juntamente com seus pareceres, subemendas que serão tidas como tais, para efeitos posteriores, somente se
aprovadas pela Comissão;
e) concluída a votação do projeto e emendas, o Relator-Geral, dentro em quarenta e oito
horas, apresentará o relatório do vencido na Comissão.
1934

Art. 150. (...)
§ 7º O parecer sobre o projecto será apresentado no prazo máximo de 60 dias e contemplado na ordem dos trabalhos 15 dias após a sua publicação, podendo a Camara, mediante
representação da Commissão, prorogar esses prazos pelo tempo que julgar conveniente.
1928

Art. 217. (...)
§ 8º O parecer sobre o projecto será apresentado no prazo máximo de 60 dias e contemplado na ordem dos trabalhos 15 dias após a sua publicação, podendo a Camara, mediante
representação da Commissão, prorogar esses prazos pelo tempo que julgar conveniente.
1904

Art. 182. (...)
§ 8º O parecer sobre o projecto será apresentado á Camara no prazo máximo de 60 dias
e contemplado na ordem dos trabalhos quinze dias após a sua publicação, podendo a
mesma Camara, mediante representação da Commissão, prorogar esses prazos pelo
tempo que julgar conveniente.48

Art. 207. Publicados e distribuídos em avulsos, dentro de duas sessões,
o projeto, as emendas e os pareceres, proceder-se-á à sua apreciação no
Plenário, em turno único, obedecido o interstício regimental.

48
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§ 1º Na discussão do projeto, que será uma só para toda a matéria, poderão
falar os oradores inscritos pelo prazo improrrogável de quinze minutos, salvo o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, que disporão de trinta minutos.
§ 2º Poder-se-á encerrar a discussão mediante requerimento de Líder, depois de debatida a matéria em cinco sessões, se antes não for encerrada por
falta de oradores.
§ 3º A Mesa destinará sessões exclusivas para a discussão e votação dos
projetos de código.
1972

Art. 225. Publicados, dentro em quarenta e oito horas em avulso o projeto, emendas e
pareceres, iniciar-se-á a discussão e votação no Plenário.
§ 1º A discussão e votação serão feitas num só turno.
§ 2º As emendas serão votadas em globo, em primeiro lugar as com parecer favorável
e depois aquelas com parecer contrário, salvo os destaques requeridos por Líder, pelo
Relator-Geral ou apoiados por um quinto dos membros da Câmara.
§ 3º Na discussão do projeto, que será uma só para toda a matéria, poderão falar os oradores pelo prazo improrrogável de vinte minutos, salvo o Relator-Geral e
Relatores-Parciais, que disporão de trinta minutos.
§ 4º As emendas só admitirão encaminhamento de votação e por tempo não superior a
cinco minutos, e as destacadas somente serão encaminhadas pelo Autor e Relator-Geral.
§ 5º O encaminhamento de votação será feito por Líderes e por orador por este indicado,
em número correspondente a grupos de vinte parlamentares pertencentes ao Partido. (...)
§ 6º Poder-se-á encerrar a discussão mediante requerimento de Líder, depois de debatida a matéria em cinco sessões, se antes não for encerrada por falta de oradores.
Art. 226. A Mesa destinará a realização de sessões exclusivamente para a discussão e
votação dos projetos de código.
1934

Art. 150. (...)
§ 8º Haverá uma só discussão e votação do projecto, ambas por titulos, podendo durante a discussão ser apresentadas emendas, que depois de encerrada a discussão, irão
á Commissão Especial, para sobre as mesmas elaborar parecer.
§ 9º Na discussão e votação dessas emendas observar-se-á o disposto neste Regimento
para os projectos em geral.
§ 10. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez sobre cada titulo do projecto.
Art. 151. Na discussão e votação dos projectos de codigo e de consolidação de leis, a
que se refere o art. 48 da Constituição, observar-se-ão as seguintes normas:
a) A Camara, logo que receba qualquer dos projectos, desde que resolva aproval-os em
globo, envial-o-á ao Senado, para que esse o reveja.
b) Devolvido pelo Senado, na mesma sessão em que fôr lido será nomeada uma Commissão Especial, para rever o projecto, dar parecer sobre as emendas que lhe forem
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apresentadas, e redigil-o afinal. Essa Commissão reunir-se-á no dia util immediato,
elegendo seu Presidente, que distribuirá a materia.
c) Publicado no Diario do Poder Legislativo, o projecto recebido do Senado, será posto
em discussão por dez dias, durante os quaes poderão ser-lhe offerecidas emendas, desde logo encaminhadas á Commissão Especial.
d) Não sendo offerecidas emendas, a Commissão Especial dará seu parecer, sendo o
projecto submettido á votação em globo, e enviado á sancção, se approvado.
e) Havendo emendas, dentro de vinte dias contados do final do prazo para recebel-as,
a Commissão dará parecer sobre as offerecidas, redigindo desde logo o projecto na
conformidade do que houver sido acceito.
f) Assim redigido, será o projecto submettido em globo á votação, sem prejuizo das
emendas que não houverem sido acceitas, no todo ou em parte, pela Commissão.
g) Approvado o projecto, proceder-se-á á votação das emendas não acceitas. Votada a
ultima emenda, o projecto voltará á Commissão para dentro de tres dias redigil-o de
accordo com o vencido.
h) Publicado de novo o projecto, poderão ser offerecidas durante tres dias emendas
exclusivamente de redacção.
i) Votadas essas emendas, será o projecto enviado ao Senado para que sobre ellas se
pronuncie.
1928

Art. 217. (...)
§ 9º Haverá uma só discussão e votação do projecto, ambas por titulos, podendo ainda
ser apresentadas emendas, que depois de encerrada a discussão, irão á Commissão dos
21, para sobre as mesmas elaborar parecer.
§ 10. Na discussão e votação dessas emendas observar-se-á o disposto neste Regimento
para os projectos em geral.
§ 11. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma vez sobre cada titulo do projecto.
1904

Art. 182. (...)
§ 9º Haverá uma só discussão e votação do projecto, ambas por titulos, podendo ainda
ser apresentadas emendas, que depois de encerrada a discussão irão á Commissão dos
vinte e um, para sobre as mesmas elaborar parecer.
§ 10. Na discussão e votação dessas emendas se observará o disposto neste Regimento
para os projectos em geral.
§ 11. Nenhum Deputado, mesmo o Relator do parecer, poderá fallar mais de uma vez
sobre cada titulo do projecto.49

Art. 208. Aprovados o projeto e as emendas, a matéria voltará à Comissão
Especial, que terá cinco sessões para elaborar a redação final.
49
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§ 1º Publicada e distribuída em avulsos, a redação final será votada independentemente de discussão, obedecido o interstício regimental.
§ 2º As emendas à redação final serão apresentadas na própria sessão e votadas imediatamente, após parecer oral do Relator-Geral ou Relator-Parcial.
1972

Art. 227. Aprovados o projeto e emendas, será a matéria encaminhada à Comissão
Especial, que elaborará a redação final dentro em três dias.
Art. 228. Publicada, a redação final será votada independentemente de discussão.
Parágrafo único. As emendas à redação final serão apresentadas na própria sessão e
votadas imediatamente após parecer oral do Relator ou Relator-Parcial.
1934

Art. 150. (...)
§ 11. A redacção final do projecto, conforme o vencido, será feita pela Commissão Especial, que é também competente para emittir parecer sobre as emendas do Senado.
1928

Art. 217. (...)
§ 12. A redacção final do projecto, conforme o vencido, será feita pela Commissão dos
21, que é também competente para emittir parecer sobre as emendas do Senado.
1904

Art. 182. (...)
§ 12. A redacção final do projecto, conforme o vencido, será feita pela Commissão dos
vinte e um, que também competente será para emittir parecer sobre as emendas que
porventura venham do Senado.

Art. 209. O projeto de código aprovado será enviado ao Senado Federal
no prazo de até cinco sessões, acompanhado da publicação de todos os
pareceres que o instruíram na tramitação.
1972

Art. 229. O projeto de código aprovado será enviado ao Senado Federal dentro em vinte e quatro dias, acompanhado, se possível, da publicação de todos os pareceres, votos
e discursos que o instruíram na tramitação.

Art. 210. As emendas do Senado Federal ao projeto de código irão à Comissão Especial, que terá dez sessões para oferecer parecer sobre as modificações propostas.
§ 1º Publicadas as emendas e o parecer, dentro de duas sessões o projeto
será incluído em Ordem do Dia.
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§ 2º Na discussão, serão debatidas somente as emendas do Senado Federal.
§ 3º É lícito cindir a emenda do Senado Federal para votar separadamente
cada artigo, parágrafo, inciso e alínea dela constante.
§ 4º O projeto aprovado definitivamente será enviado à sanção no prazo
improrrogável de três sessões.
§ 5º O projeto de código recebido do Senado Federal para revisão obedecerá às normas previstas neste capítulo.50
1972

Art. 230. O projeto e emendas do Senado Federal irão à Comissão Especial, que oferecerá parecer dentro em cinco dias sobre as modificações propostas.
Art. 231. (...) Publicadas as emendas e o parecer, dentro em quarenta e oito horas o
projeto será incluído na Ordem do Dia.
§ 1º Nessa discussão, serão votadas somente as emendas do Senado Federal.
§ 2º Na votação, é lícito cindir as emendas do Senado Federal quando se tratar de artigos, parágrafos e alíneas.
Art. 232. O projeto aprovado definitivamente será enviado à sanção no prazo improrrogável de três dias.
Art. 234. Os projetos de código encaminhados pelo Senado Federal, à Câmara dos
Deputados, para revisão, obedecerão às normas previstas neste capítulo.

Art. 211. A requerimento da Comissão Especial, sujeito à deliberação do
Plenário, os prazos previstos neste capítulo poderão ser:
I – prorrogados até o dobro e, em casos excepcionais, até o quádruplo;
II – suspensos, conjunta ou separadamente, até cento e vinte sessões, sem
prejuízo dos trabalhos da Comissão, prosseguindo-se a contagem dos prazos
regimentais de tramitação findo o período da suspensão.
1972

Art. 236. Os prazos previstos neste capítulo poderão ser prorrogados até o dobro e, em
casos especiais, até o quádruplo, a critério do Plenário.

50
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CAPÍTULO III-A
DOS PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO51
Art. 212. A Mesa Diretora, qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados poderá formular projeto de consolidação, visando à sistematização, à correção, ao aditamento, à supressão e à conjugação de textos legais, cuja
elaboração cingir-se-á aos aspectos formais, resguardada a matéria de mérito.
§ 1º A Mesa Diretora remeterá o projeto de consolidação ao Grupo de
Trabalho de Consolidação das Leis e à Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, que o examinarão, vedadas as alterações de mérito.
§ 2º O Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, recebido o projeto
de consolidação, fá-lo-á publicar no Diário Oficial e no Diário da Câmara
dos Deputados, a fim de que, no prazo de trinta dias, a ele sejam oferecidas
sugestões, as quais, se for o caso, serão incorporadas ao texto inicial, a
ser encaminhado, em seguida, ao exame da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.52
Art. 213. O projeto de consolidação, após a apreciação do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, será submetido ao Plenário da Casa.
§ 1º Verificada a existência de dispositivos visando à alteração ou supressão de matéria de mérito, deverão ser formuladas emendas, visando à manutenção do texto da consolidação.
§ 2º As emendas apresentadas em Plenário consoante o disposto no parágrafo anterior deverão ser encaminhadas à Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, que sobre elas emitirá parecer, sendo-lhe facultada,
para tanto e se for o caso, a requisição de informações junto ao Grupo de
Trabalho de Consolidação das Leis.
§ 3º As emendas aditivas apresentadas ao texto do projeto visam à adoção
de normas excluídas, e as emendas supressivas, à retirada de dispositivos
conflitantes com as regras legais em vigor.
51

Capítulo acrescido pela Resolução nº 33 de 1999.

52

Artigo acrescido pela Resolução nº 33 de 1999.
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§ 4º O Relator proporá, em seu voto, que as emendas consideradas de mérito, isolada ou conjuntamente, sejam destacadas para fins de constituírem
projeto autônomo, o qual deverá ser apreciado pela Casa, dentro das normas
regimentais aplicáveis à tramitação dos demais projetos de lei.
§ 5º As alterações propostas ao texto, formuladas com fulcro nos dispositivos anteriores, deverão ser fundamentadas com a indicação do dispositivo legal pertinente.
§ 6º Após o pronunciamento definitivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o projeto de consolidação será encaminhado ao Plenário, tendo preferência para inclusão em Ordem do Dia.53
1934

Art. 151. Na discussão e votação dos projectos de codigo e de consolidação de leis, a
que se refere o art. 48 da Constituição, observar-se-ão as seguintes normas:
a) A Camara, logo que receba qualquer dos projectos, desde que resolva aproval-os em
globo, envial-o-á ao Senado, para que esse o reveja.
b) Devolvido pelo Senado, na mesma sessão em que fôr lido será nomeada uma Commissão Especial, para rever o projecto, dar parecer sobre as emendas que lhe forem
apresentadas, e redigil-o afinal. Essa Commissão reunir-se-á no dia util immediato,
elegendo seu Presidente, que distribuirá a materia.
c) Publicado no Diario do Poder Legislativo, o projecto recebido do Senado, será posto
em discussão por dez dias, durante os quaes poderão ser-lhe offerecidas emendas, desde logo encaminhadas á Commissão Especial.
d) Não sendo offerecidas emendas, a Commissão Especial dará seu parecer, sendo o
projecto submettido á votação em globo, e enviado á sancção, se approvado.
e) Havendo emendas, dentro de vinte dias contados do final do prazo para recebel-as,
a Commissão dará parecer sobre as offerecidas, redigindo desde logo o projecto na
conformidade do que houver sido acceito.
f) Assim redigido, será o projecto submettido em globo á votação, sem prejuizo das
emendas que não houverem sido acceitas, no todo ou em parte, pela Commissão.
g) Approvado o projecto, proceder-se-á á votação das emendas não acceitas. Votada a
ultima emenda, o projecto voltará á Commissão para dentro de tres dias redigil-o de
accordo com o vencido.
h) Publicado de novo o projecto, poderão ser offerecidas durante tres dias emendas
exclusivamente de redacção.
i) Votadas essas emendas, será o projecto enviado ao Senado para que sobre ellas se
pronuncie.

53
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CAPÍTULO IV
DAS MATÉRIAS DE NATUREZA PERIÓDICA
Seção I
Dos Projetos de Fixação da Remuneração dos Membros do
Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado
Art. 214. À Comissão de Finanças e Tributação incumbe elaborar, no último ano de cada legislatura, o projeto de decreto legislativo destinado a
fixar a remuneração e a ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional, a vigorar na legislatura subsequente, bem assim a remuneração do
Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado
para cada exercício financeiro, observado o que dispõem os arts. 150, II, e
153, III e § 2º, I, da Constituição Federal.
1972

Art. 239. Compete à Comissão de Finanças elaborar, no último ano de cada legislatura,
o projeto de fixação do subsídio e da ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional, a vigorar na legislatura seguinte, bem assim o que fixará o subsídio do Presidente e
do Vice-Presidente da República para o mesmo período.
§ 1º O projeto referido neste artigo deverá prever, se for o caso, o reajustamento anual
às alterações ou modificações monetárias.
(...)
§ 4º Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças providenciará no sentido de serem
postas de acordo com o mesmo as necessárias verbas orçamentárias.
1955

Art. 177. A Comissão de Finanças formulará:
I – até o dia 15 de maio da última sessão legislativa da legislatura o projeto de fixação dos
subsídios e ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional da legislatura seguinte;
II – até o dia 15 de julho último da legislatura anterior à eleição para Presidente e
Vice-Presidente da República, o projeto de fixação de seu subsidio para o período
seguinte.
(...)
§ 3º Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças, providenciará no sentido de serem
postas de acordo com o mesmo as necessárias verbas orçamentárias.
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1949

Art. 168. A Comissão de Finanças formulará:
I – até o dia 15 de maio da última sessão legislativa da legislatura, o projeto de fixação do
subsídio e ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional da legislatura seguinte;
II – até o dia 15 de maio do último ano de cada período presidencial, o projeto de
fixação de subsídio do Presidente e do Vice-Presidente da República, para o período
seguinte.
(...)
§ 3º Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças providenciará no sentido de serem
postas de acôrdo com o mesmo as necessárias verbas orçamentárias.
1947

Art. 94. A Comissão de Finanças formulará, até o dia 15 de maio da última sessão legislativa da legislatura, o projeto de fixação do subsídio e da ajuda de custo dos membros
do Congresso Nacional da legislatura seguinte.
(...)
§ 3º Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças providenciará no sentido de serem
postas de acôrdo com êle as necessárias verbas orçamentárias.
Art. 95. A Comissão de Finanças apresentará, até o dia 15 de maio do último ano de
cada período presidencial, projeto de subsídio do Presidente e do Vice-Presidente da
República para o período seguinte.
(...)
§ 2º A Comissão de Finanças providenciará de modo que sejam incluídas no orçamento
as verbas respectivas.
1934

Art. 168. A Commissão de Finanças formulará, até ao dia 31 de maio da ultima sessão
legislativa de cada legislatura, o projecto de fixação do subsidio e da ajuda de custo dos
Deputados da legislatura seguinte.
(...)
§ 3º Approvado o projecto, a Commissão de Orçamento, pelo Relator do Ministerio do
Interior, providenciará no sentido de serem postas de accôrdo com elle as necessarias
verbas orçamentarias.
Art. 169. A Commissão de Finanças apresentará, até o dia 31 de maio do ultimo anno
de cada periodo presidencial, projecto de subsidio ao Presidente da Republica para o
periodo seguinte.
(...)
§ 2º A Commissão de Orçamento, por intermedio do Relator do Ministerio do Interior,
providenciará de modo a serem incluidas no orçamento as verbas necessarias.
1928

Art. 225. Durante as sessões vencerão os Deputados um subsidio pecuniario igual,
e ajuda de custo, que serão fixados pelo Congresso ao fim de cada legislatura para a
seguinte (Constituição, art. 22).
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§ 1º A Commissão de Finanças formulará, até o dia 15 de junho, á ultima sessão legislativa de cada legislatura, o projecto de fixação do subsidio e da ajuda de custo aos
congressistas.
(...)
§ 5º Approvado definitivamente o projecto, no Senado, ou na Camara, a Commissão
de Finanças, pelo Relator do Ministerio do Interior, providenciará no sentido de serem
postas de accôrdo com elle as necessarias verbas orçamentarias.
Art. 226. O Presidente e o Vice-Presidente da Republica perceberão subsidio fixado
pelo Congresso do período presidencial antecedente (Constituição, art. 46).
§ 1º A Commissão de Finanças apresentará, até o dia 15 de junho do penultimo anno de cada
periodo presidencial, projecto do subsidio ao Presidente e Vice-Presidente da Republica.
§ 2º Si a Commissão de Finanças, ou qualquer outra, ou ainda qualquer Deputado,
não houver apresentado, até o dia 15 de junho, projecto de subsidio ao Presidente e ao
Vice-Presidente da Republica, a Mesa incluirá na Ordem do Dia, sob a fórma de proposição legislativa, as disposições em vigor sobre a materia.
§ 3º A Commissão de Finanças, por intermedio do Relator do projecto do orçamento
do Ministerio do Interior, providenciará de modo a serem incluídas nesse orçamento
as verbas necessarias á execução da resolução legislativa sobre o subsidio do Presidente
e Vice-Presidente da Republica.
1904

Art. 13. Os Deputados, durante as sessões, vencerão o subsidio e ajuda de custo que forem fixados pelo Congresso Nacional, no fim de cada legislatura, para a seguinte (Const.,
art. 22).
Paragrapho unico. O subsidio será pago ao Deputado depois da posse do mandato, sendo a ajuda de custo paga a todos os que para ella tiverem verba na lei, independente de
averiguação sobre o seu domicilio no intervallo das sessões.

§ 1º Se a Comissão não apresentar, durante o primeiro semestre da última
sessão legislativa da legislatura, o projeto de que trata este artigo, ou não
o fizer nesse interregno qualquer Deputado, a Mesa incluirá na Ordem
do Dia, na primeira sessão ordinária do segundo período semestral, em
forma de proposição, as disposições respectivas em vigor.
1972

Art. 239. (...)
§ 2º Se a Comissão não apresentar, durante o primeiro período da última sessão legislativa da legislatura, os projetos de que trata este artigo, ou não o fizer nesse interregno
qualquer Deputado, a Mesa incluirá na Ordem do Dia, na primeira sessão ordinária do
segundo período, em forma de proposição, as disposições respectivas em vigor.
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1955

Art. 177. (...)
§ 1º Se a Comissão ou qualquer Deputado, não houver apresentado, até as datas fixadas,
os projetos referidos neste artigo, a Mesa incluirá em pauta, na sessão seguinte, em forma de proposição, as disposições respectivas em vigor.
1949

Art. 168. (...)
§ 1º Se a Comissão de Finanças, ou qualquer outra, ou, ainda, qualquer Deputado, não
houver apresentado, até as datas fixadas, os projetos referidos neste artigo, a Mesa incluirá em pauta, na sessão seguinte, em forma de proposição, as disposições respectivas
em vigor.
1947

Art. 94. (...)
§ 1º Se a Comissão de Finanças, ou qualquer outra, ou, ainda, qualquer Deputado, não
houver apresentado, até o dia 15 de maio da última sessão legislativa da legislatura, êsse
projeto [de fixação do subsídio e ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional],
a Mesa incluirá na Ordem do Dia, da primeira sessão, em forma de proposição legislativa, a disposição respectiva em vigor.
Art. 95. (...)
§ 1º Se a Comissão de Finanças, ou qualquer Deputado, não houver apresentado, até
o dia 15 de maio, êsse projeto [de subsídio do Presidente e do Vice-Presidente da República], a Mesa incluirá na Ordem do Dia, sob a forma de proposição legislativa, as
disposições em vigor sôbre a matéria.
1934

Art. 168. (...)
§ 1º Se a Commissão de Finanças, ou qualquer outra, ou ainda qualquer Deputado, não
houver apresentado, até o dia 31 de maio da ultima sessão legislativa da legislatura, esse
projecto [de fixação do subsídio e ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional], a
Mesa incluirá na Ordem do Dia da primeira sessão, em fórma de proposição, a resolução
respectiva em vigor.
Art. 169. (...)
§ 1º Se a Commissão de Finanças ou qualquer Deputado, não houver apresentado, até
o dia 31 de maio, esse projecto [de subsídio do Presidente e do Vice-Presidente da República], a Mesa incluirá na Ordem do Dia, sob a fórma de proposição legislativa, as
disposições em vigor sobre a materia.
1928

Art. 225. (...)
§ 2º Si a Commissão de Finanças, ou qualquer outra, ou ainda qualquer Deputado, não
houver apresentado, até o dia 15 de junho, á ultima sessão legislativa da legislatura, projecto de subsidio e de ajuda de custo aos congressistas, a Mesa incluirá na Ordem do Dia
da primeira sessão, em fórma de proposição legislativa, a resolução respectiva em vigor.
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§ 2º O projeto mencionado neste artigo figurará na Ordem do Dia durante
cinco sessões para recebimento de emendas, sobre as quais a Comissão de Finanças e Tributação emitirá parecer no prazo improrrogável de cinco sessões.
1972

Art. 239. (...)
§ 3º Os projetos mencionados neste artigo figurarão na Ordem do Dia durante cinco
dias para recebimento de emendas, as quais serão enviadas à Comissão de Finanças,
que, no prazo de cinco dias, improrrogáveis, emitirá parecer a respeito.
§ 4º Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças providenciará no sentido de serem
postas de acordo com o mesmo as necessárias verbas orçamentárias.
1955

Art. 177. (...)
§ 2º Os projetos mencionados neste artigo figurarão na Ordem do Dia durante cinco
dias para recebimento de emendas, as quais serão enviadas à Comissão de Finanças,
que, no prazo de cinco dias, improrrogáveis, emitirá parecer a respeito.
1949

Art. 168. (...)
§ 2º Os projetos mencionados neste artigo ficarão em pauta durante apenas 24 horas,
para recebimento de emendas, as quais serão enviadas à Comissão de Finanças, que, no
prazo de cinco dias, improrrogáveis, emitirá parecer a respeito.
1947

Art. 94. (...)
§ 2º As emendas a êsse projeto [de fixação do subsídio e ajuda de custo dos membros do
Congresso Nacional] serão enviadas à Comissão de Finanças, para, no prazo de cinco
dias, improrrogáveis, emitir parecer, a respeito.
1934

Art. 168. (...)
§ 2º As emendas a esse projecto [de fixação do subsídio e ajuda de custo dos membros
do Congresso Nacional] serão enviadas á Commissão de Finanças, que terá o prazo de
cinco dias, improrogaveis para a emissão do respectivo parecer.
1928

Art. 225. (...)
§ 3º As emendas ao projecto de subsidio e de ajuda de custo aos congressistas serão enviadas ás Commissões de Constituição e Justiça, de Policia e de Finanças, que terão, cada
uma, o prazo de cinco dias, improrogaveis, para a emissão dos respectivos pareceres.
§ 4º Os pareceres a que se refere o paragrapho anterior poderão ser assentados e assignados em reunião conjunta das referidas Commissões.
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Seção II
Da Tomada de Contas do Presidente da República
Art. 215. À Comissão de Finanças e Tributação incumbe proceder à tomada
de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
1972

Art. 237. Incumbe à Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas opinar
sobre o processo de tomada de contas do Presidente da República, à vista do parecer
prévio, ou do relatório do Tribunal de Contas.
1955

Art. 175. Incumbe à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira opinar sobre o
processo de tomada de contas do Presidente da República, à vista do parecer prévio, ou
relatório do Tribunal de Contas.
1949

Art. 166. Incumbe à Comissão de Tomada de Contas opinar sobre o processo de tomada de contas do Presidente da República, à vista do parecer prévio ou relatório do
Tribunal de Contas.
1947

Art. 92. Incumbe à Comissão de Tomada de Contas opinar sôbre o processo de tomada
de contas do Presidente da República e sôbre o parecer prévio do Tribunal de Contas,
ou apresentar novo parecer, que concluirá por projeto de lei.

§ 1º A Comissão aguardará, para pronunciamento definitivo, a organização
das contas do exercício, que deverá ser feita por uma Subcomissão Especial,
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, dentro de sessenta sessões.
1972

Art. 237. (...)
§ 1º Se, decorridos sessenta dias da inauguração dos trabalhos da Câmara, não houver
esta recebido a prestação de contas do Presidente da República (Constituição, art. 70,
§ 2º), a Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas dará parecer sobre o
relatório do exercício anterior, apresentado pelo Tribunal de Contas, e aguardará, para
pronunciamento definitivo, a organização das contas, que deverá ser feita por uma Comissão Especial composta de nove membros (Constituição, art. 40, II).
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1955

Art. 175. (...)
§ 1º Se, decorridos sessenta dias da inauguração dos trabalhos da Câmara, não houver
esta recebido a prestação de contas do Presidente da República (Constituição, art. 77,
§ 4º), a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira dará parecer sôbre o relatório do exercício anterior, apresentado pelo Tribunal de Contas, e aguardará, para
pronunciamento definitivo, a organização das contas, que deverá ser feita por uma Comissão Especial composta de nove membros (Constituição, art. 59, número II).
1949

Art. 166. (...)
§ 1º Se, decorridos sessenta dias da inauguração dos trabalhos da Câmara, não houver
esta recebido a prestação de contas do Presidente da República (Constituição, art. 77,
§ 4º), a Comissão de Tomada de Contas dará parecer sôbre o relatório do exercício anterior, apresentado pelo Tribunal de Contas, e aguardará, para pronunciamento definitivo, a organização das contas, que deverá ser feita por uma Comissão Especial composta
de nove membros (Constituição, art. 59, nº II).
1947

Art. 92. (...)
§ 1º Se, após sessenta dias da inauguração dos trabalhos da Câmara, não houver esta
recebido a prestação de contas do Presidente da República (Constituição da República,
art. 87, XVII), a Comissão de Tomada de Contas dará parecer sôbre o relatório do exercício terminado, apresentado pelo Tribunal de Contas, e aguardará, para pronunciamento definitivo, a organização das contas, que, de acôrdo com o nº II do art. 59 da
Constituição, deverá ser feita por Comissão Especial, composta de cinco membros.

§ 2º A Subcomissão Especial compor-se-á, pelo menos, de tantos membros
quantos forem os órgãos que figuraram no orçamento da União referente ao
exercício anterior, observado o princípio da proporcionalidade partidária.
§ 3º Cada membro da Subcomissão Especial será designado Relator-Parcial
da tomada de contas relativas a um órgão orçamentário.
§ 4º A Subcomissão Especial terá amplos poderes, mormente os referidos
nos §§ 1º a 4º do art. 61, cabendo-lhe convocar os responsáveis pelo sistema
de controle interno e todos os ordenadores de despesa da administração
pública direta, indireta e fundacional dos três Poderes, para comprovar,
no prazo que estabelecer, as contas do exercício findo, na conformidade
da respectiva lei orçamentária e das alterações havidas na sua execução.
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§ 5º O parecer da Comissão de Finanças e Tributação será encaminhado,
através da Mesa da Câmara, ao Congresso Nacional, com a proposta de
medidas legais e outras providências cabíveis.
§ 6º A prestação de contas, após iniciada a tomada de contas, não será
óbice à adoção e continuidade das providências relativas ao processo por
crime de responsabilidade nos termos da legislação especial.

CAPÍTULO V
DO REGIMENTO INTERNO
Art. 216. O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por
meio de projeto de resolução de iniciativa de Deputado, da Mesa, de Comissão Permanente ou de Comissão Especial para esse fim criada, em virtude
de deliberação da Câmara, da qual deverá fazer parte um membro da Mesa.
1972

Art. 245. O Regimento Interno poderá ser modificado, mediante a apresentação de
projeto de resolução que o altere ou reforme.
1955

Art. 184. O Regimento Interno poderá ser modificado, mediante a apresentação de
projeto de resolução que o altere, ou reforme.
§ 1º Nenhuma proposição, que vise sua alteração, poderá ser apresentada antes de sessenta dias de se achar o mesmo em vigor. A reforma não poderá se verificar antes de um ano.
1949

Art. 173. O Regimento Interno somente poderá ser modificado mediante projeto de
resolução da Câmara.
1947

Art. 97. O Regimento Interno só poderá ser modificado, mediante projeto de resolução
da Câmara.
1934

Art. 172. O Regimento Interno só poderá ser modificado mediante projecto de resolução da Camara.
1928

Art. 229. O Regimento Interno só poderá ser modificado mediante projecto de resolução da Camara.
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1904

Art. 192. A reforma de qualquer artigo deste Regimento só poderá ser feita por meio de
indicação, que passará por uma só discussão, depois de ouvida a Commissão de Policia. (...)
1891

Art. 147. Nenhum artigo do Regimento será mudado ou alterado, sinão em virtude de
indicação sobre a qual haja parecer da Commissão de Policia.
1870

Art. 172. Nenhum artigo do Regimento será mudado, ou alterado, senão em virtude de
indicação sobre a qual haja parecer da Commissão de Policia.
1831

Art. 160. Nenhum artigo do Regimento será mudado, ou alterado, senão em virtude de
huma indicação, que deverá passar pelos turnos das mais indicações.

§ 1º O projeto, após publicado e distribuído em avulsos, permanecerá na Ordem do Dia durante o prazo de cinco sessões para o recebimento de emendas.
1972

Art. 245. (...)
§ 1º Apresentado e publicado, o projeto de reforma permanecerá na Ordem do Dia durante o prazo de quatro sessões ordinárias para o recebimento de emendas.
1955

Art. 184. (...)
§ 2º Apresentado e publicado o projeto de reforma, permanecerá na Ordem do Dia durante o prazo de quatro sessões ordinárias, para o recebimento de emendas.
1949

Art. 173. (...)
§ 1º Apresentado e publicado o projeto, permanecerá em pauta durante o prazo de quatro sessões ordinárias, para recebimento de emendas.

§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, o projeto será enviado:
I – à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em qualquer caso;
II – à Comissão Especial que o houver elaborado, para exame das emendas recebidas;
III – à Mesa, para apreciar as emendas e o projeto.
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§ 3º Os pareceres das Comissões serão emitidos no prazo de cinco sessões,
quando o projeto for de simples modificação, e de vinte sessões, quando
se tratar de reforma.
1949

Art. 173. (...)
§ 2º Dentro do prazo improrrogável de trinta dias, a Mesa, com a cooperação de uma
Comissão Especial, que o Presidente poderá designar para êsse fim, apresentará parecer sôbre a matéria.
1947

Art. 97. (...)
§ 1º A Mesa apresentará, dentro do prazo máximo de trinta dias, parecer sôbre qualquer projeto nesse sentido.
1934

Art. 172. (...)
§ 1º A Commissão Executiva apresentará, dentro do prazo maximo de 30 dias, parecer
sobre qualquer projecto nesse sentido.
1928

Art. 219. (...)
§ 1º A Commissão de Policia apresentará dentro de 30 dias, parecer sobre qualquer
projecto nesse sentido.

§ 4º Depois de publicados os pareceres e distribuídos em avulsos, o projeto
será incluído na Ordem do Dia, em primeiro turno, que não poderá ser encerrado, mesmo por falta de oradores, antes de transcorridas duas sessões.
1972

Art. 245. (...)
§ 2º Depois de publicado o parecer da Mesa e distribuído em avulsos, o projeto será
incluído novamente na Ordem do Dia, em primeira discussão, que não poderá ser encerrada, mesmo por falta de oradores, antes de transcorridas duas sessões.
1955

Art. 184. (...)
§ 3º Depois de publicado o parecer e distribuído em avulsos, o projeto será incluído
novamente na Ordem do Dia, em primeira discussão, que não poderá ser encerrada,
mesmo por falta de oradores, antes de transcorridas duas sessões.

742

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 216

1949

Art. 173. (...)
§ 3º Depois de publicado o parecer e distribuído em avulsos, o projeto será incluído na
Ordem do Dia, em discussão única, que não poderá ser encerrada, mesmo por falta de
oradores, antes de transcorridas duas sessões.
1947

Art. 97. (...)
§ 2º Projeto e parecer, depois de publicados e distribuídos em avulsos, figurarão na
Ordem do Dia, em discussão única, durante duas sessões, pelo menos.
§ 3º Encerrada a discussão, se forem apresentadas emendas, a Mesa emitirá, dentro de
cinco dias, parecer, sujeito, também, a discussão parlamentar.
§ 4º Encerrada a discussão do parecer votar-se-á o projeto (...)
1934

Art. 172. (...)
§ 2º Projecto e parecer entrarão em discussão única oito dias depois de publicados e
distribuídos em avulsos.
§ 3º Encerrada a discussão, que se prolongará no minimo por dois dias de sessão, se
forem apresentadas emendas a Commissão Executiva emittirá, dentro de cinco dias,
parecer sujeito tambem a uma unica discussão.
§ 4º Encerrada a discussão do parecer, votar-se-á o projecto (...)
1928

Art. 229. (...)
§ 2º Projecto e parecer entrarão em discussão única oito dias depois de publicados.
§ 3º Encerrada a discussão, si forem apresentadas emendas, a Commissão de Policia dar-lhes-á parecer, dentro de cinco dias, sendo este sujeito tambem a uma unica
discussão.
§ 4º Encerrada a discussão do parecer, votar-se-á o projecto, (...).
1904

Art. 192. (...) Esse parecer [da Comissão de Polícia] será discutido e votado oito dias
depois de publicado e precisará mais de dous terços dos votos dos Deputados presentes.

§ 5º O segundo turno não poderá ser também encerrado antes de transcorridas duas sessões.
1972

Art. 245. (...)
§ 3º A segunda discussão, durante a qual só se admitirá a apresentação de emendas
com, pelo menos, vinte e cinco assinaturas, não poderá ser encerrada antes de transcorridas duas sessões.
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1955

Art. 184. (...)
§ 4º A segunda discussão, durante a qual só se admitirá a apresentação de emendas, com,
pelo menos, 25 assinaturas, não poderá ser encerrada antes de transcorridas duas sessões.

§ 6º A redação do vencido e a redação final do projeto competem à Comissão Especial que o houver elaborado, ou à Mesa, quando de iniciativa
desta, de Deputados ou Comissão Permanente.
1949

Art. 173. (...)
§ 4º Encerrada a discussão e votado o projeto, haverá, em qualquer hipótese, discussão
suplementar, sujeita à tramitação estabelecida para essa espécie de discussão. A redação
final caberá sempre à Mesa.
1947

Art. 97. (...)
§ 4º (...) [a] redação final cabe à Mesa.
1934

Art. 172. (...)
§ 4º (...) [a] redacção final cabe á Commissão Executiva.
1928

Art. 100. (...)
§ 1º Compete á Commissão de Policia a redacção final dos projectos de resolução da
Camara dos Deputados.
Art. 229. (...)
§ 4º Encerrada a discussão do parecer, votar-se-á o projecto, cuja redacção final cabe á
Commissão de Policia.

§ 7º A apreciação do projeto de alteração ou reforma do Regimento obedecerá às normas vigentes para os demais projetos de resolução.
§ 8º A Mesa fará a consolidação e publicação de todas as alterações introduzidas no Regimento antes de findo cada biênio.
1972

Art. 246. A Mesa fará, ao fim da segunda sessão legislativa de cada legislatura e ao término desta, a consolidação de todas as alterações introduzidas no Regimento Interno,
que, nesse caso, terá nova edição no interregno parlamentar.
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Parágrafo único. O Regimento Interno será editado, num só volume, com a Constituição Federal, o Regimento Comum e as leis essenciais à ação legislativa.
1955

Art. 185. A Mesa fará, ao fim de cada sessão legislativa ordinária, a consolidação de
tôdas as alterações que tenham sido introduzidas no Regimento Interno, que, nesse
caso, terá nova edição, no interregno parlamentar.
Parágrafo único. O Regimento Interno será editado, num só volume, com a Constituição Federal, o Regimento Comum e as leis essenciais à ação legislativa.
1949

Art. 174. A Mesa fará, ao fim de cada sessão legislativa ordinária, a consolidação de
tôdas as modificações que tenham sido introduzidas no Regimento Interno, que, nesse
caso, terá nova edição, no interregno parlamentar.
Parágrafo único. O Regimento Interno será editado, num só volume, com a Constituição Federal, o Regimento Comum e respectivos índices.
1947

Art. 97. (...)
§ 5º A Mesa fará, todos os anos, ao fim da sessão legislativa ordinária, a consolidação
de tôdas as modificações feitas no Regimento do qual mandará tirar nova edição, no
interregno das sessões.
1934

Art. 172. (...)
§ 5º A Mesa fará, todos os annos, ao fim da sessão legislativa ordinaria, a consolidação
de todas as modificações feitas no Regimento, do qual mandará tirar nova edição durante o interregno das sessões.
1928

Art. 229. (...)
§ 5º A Mesa fará, todos os annos, ao fim da sessão legislativa ordinaria, a consolidação
de todas as modificações feitas no Regimento, do qual mandará tirar nova edição durante o interregno das sessões.
Art. 3º (...)
§ 4º Serão reunidos em volume impresso todos os Regimentos Internos da Camara, annotadas as modificações que lhes foram propostas, acceitas ou não, com os respectivos
debates, e todas as resoluções da Camara ou Mesa, sobre as questões da sua economia
interna, desde a sua legislatura inicial.
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CAPÍTULO VI
DA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
CRIMINAL CONTRA O PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE
DA REPÚBLICA E OS MINISTROS DE ESTADO
Art. 217. A solicitação do Presidente do Supremo Tribunal Federal para
instauração de processo, nas infrações penais comuns, contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado será recebida
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, que notificará o acusado e despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas:
I – perante a Comissão, o acusado ou seu advogado terá o prazo de dez
sessões para, querendo, manifestar-se;
II – a Comissão proferirá parecer dentro de cinco sessões contadas do
oferecimento da manifestação do acusado ou do término do prazo previsto no inciso anterior, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do
pedido de autorização;
III – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania será
lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados, distribuído em avulsos e incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte à de seu
recebimento pela Mesa;
IV – encerrada a discussão, será o parecer submetido a votação nominal,
pelo processo da chamada dos Deputados.
§ 1º Se, da aprovação do parecer por dois terços dos membros da Casa,
resultar admitida a acusação, considerar-se-á autorizada a instauração do
processo.
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§ 2º A decisão será comunicada pelo Presidente ao Supremo Tribunal
Federal dentro do prazo de duas sessões.54

CAPÍTULO VII
DO PROCESSO NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO
PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E
DE MINISTRO DE ESTADO
Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos
Deputados o Presidente da República, o Vice-Presidente da República ou
Ministro de Estado por crime de Responsabilidade.
§ 1º A denúncia, assinada pelo denunciante e com firma reconhecida, deverá ser acompanhada de documentos que a comprovem ou da declaração
de impossibilidade de apresentá-los, com indicação do local onde possam
ser encontrados, bem como, se for o caso, do rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo.
§ 2º Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita, da qual participem,
observada a respectiva proporção, representantes de todos os Partidos.
54

Artigo com redação dada pela Resolução nº 22 de 1992. Redação original: “Art. 217. A solicitação do
Presidente do Supremo Tribunal Federal para instauração de processo, nas infrações penais comuns,
contra o Presidente e o Vice-Presidente da Republica e os Ministros de Estado será instruída com a
cópia integral dos autos da ação penal originaria. § 1º Recebida a solicitação, o Presidente despachará
o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, observadas as seguintes normas:
I – perante a Comissão, o acusado ou seu defensor terá o prazo de dez sessões para apresentar defesa
escrita e indicar provas; II – se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo; III – apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e a instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo
de dez sessões, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de autorização e oferecendo
o respectivo projeto de resolução; IV – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
será lido no expediente, publicado no Diário do Congresso Nacional, distribuído em avulsos e incluído
na Ordem do Dia da sessão seguinte à de seu recebimento pela Mesa. § 2º Se, da aprovação do parecer
por dois terços da totalidade dos membros da Casa, resultar admitida a acusação, considerar-se-á
autorizada a instauração do processo, na forma do projeto de resolução proposto pela Comissão. § 3º
A decisão será comunicada pelo Presidente ao Supremo Tribunal Federal dentro de duas sessões.”
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§ 3º Do despacho do Presidente que indeferir o recebimento da denúncia,
caberá recurso ao Plenário.
§ 4º Do recebimento da denúncia será notificado o denunciado para
manifestar-se, querendo, no prazo de dez sessões.
§ 5º A Comissão Especial se reunirá dentro de quarenta e oito horas e,
depois de eleger seu Presidente e Relator, emitirá parecer em cinco sessões
contadas do oferecimento da manifestação do acusado ou do término do
prazo previsto no parágrafo anterior, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de autorização.
§ 6º O parecer da Comissão Especial será lido no expediente da Câmara
dos Deputados e publicado na íntegra, juntamente com a denúncia, no
Diário da Câmara dos Deputados e avulsos.
§ 7º Decorridas quarenta e oito horas da publicação do parecer da Comissão Especial, será o mesmo incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 8º Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação
nominal, pelo processo de chamada dos Deputados.
§ 9º Será admitida a instauração do processo contra o denunciado se obtidos dois terços dos votos dos membros da Casa, comunicada a decisão ao
Presidente do Senado Federal dentro de duas sessões.55
1904

Art. 179. Quando a Camara tiver de deliberar sobre denuncia dada por qualquer cidadão ou por alguma de suas Commissões contra o Presidente da Republica, se observará
o seguinte:
§ 1º Apresentada a denuncia, em forma legal, e com os documentos comprobatórios da
existencia do delicto, ou declaração concludente da impossibilidade de serem apresentados, a Camara elegerá uma Commissâo de nove membros para examinal-a.
§ 2º Esta Commissão, dentro de oito dias, emittirá parecer sobre si deve a denuncia
ser julgada objecto de deliberação, podendo para este fim promover as diligencias que
entender necessarias.
§ 3º O parecer assim dado depois de impresso e distribuido com antecedência de 48
horas, será dado para Ordem do Dia em discussão unica.
(...)

55
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§ 5º Si a Camara julgar que a denuncia é objecto do deliberação, remetterá cópia de
tudo ao denunciado, para responder por escripto, no prazo de 15 dias, que poderá ser
prorogado a requerimento do mesmo denunciado.
§ 6º Findo este prazo, voltarão os papeis com a resposta, ou sem ella, á Commissão, que,
depois de ouvir as testemunhas de ambas as partes e empregar todos os meios para o
esclarecimento da verdade, interporá o seu parecer sobre a procedencia ou improcedencia da accusação.
§ 7º O denunciado poderá assistir pessoalmente ou por procurador a todos os actos ou
diligencias de que trata o paragrapho anterior, devendo para isso ser convidado pela
Commissão e poderá igualmente contestar as testemunhas e requerer que ellas sejam
reperguntadas ou acareadas.
§ 8º O parecer a que se refere o § 6º, depois de publicado e distribuído na fórma do § 3º,
será submettido a duas discussões, com o intervallo de quatro dias, depois do que a
Camara decidirá si tem logar ou não a accusação, e, decidindo pela affirmativa, a decretará nestes termos:
“A Camara dos Deputados decreta a accusação contra o Presidente da Republica F.... e a
envia ao Senado (ou ao Supremo Tribunal si se tratar de crime commum) com todos os
documentos relativos para se proceder na fórma da Constituição e da lei.”
§ 9º Si o accusado estiver na Capital Federal, o decreto da accusação, assignado pela
Mesa da Camara, lhe será imediatamente intimado pelo 1º Secretario. No caso de ausencia, o Presidente da Camara commetterá a intimação ao juiz seccional, que tiver
jurisdicção no logar onde se achar o accusado.
§ 10. Decretada a accusação, a Camara nomeará uma Commissão de tres membros para
produzil-a no Senado. (Const., art. 53; Lei nº 27, de 7 de janeiro de 1892, arts. 2º a 13.)
Art. 180. Por igual modo procederá a Camara quanto ás denuncias dadas contra os
Ministros de Estado por crimes communs e de responsabilidade conexos com os do
Presidente da Republica, (Const. art. cit., lei cit., art. 32.)
Art. 181. A denuncia nos crimes de que tratam os artigos anteriores não poderá ser
recebida pela Camara, si o denunciado já tiver completado o seu período presidencial.
(Lei cit., art. 3º.)

CAPÍTULO VIII
DO COMPARECIMENTO DE MINISTRO DE ESTADO
Art. 219. O Ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas
Comissões:
I – quando convocado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado;
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II – por sua iniciativa, mediante entendimentos com a Mesa ou a Presidência da Comissão, respectivamente, para expor assunto de relevância
de seu ministério.
1972

Art. 274. Os Ministros de Estado, a seu pedido, poderão comparecer perante as Comissões ou o Plenário da Câmara e discutir projetos relacionados com o ministério sob sua
direção, consoante o art. 38, § 2º, da Constituição.
Art. 275. É-lhes igualmente facultado o direito de comparecer às sessões da Câmara
para assistirem ou tomarem parte nos debates, sem direito a voto, de assuntos ligados
ao seu ministério.
Art. 278. Os Deputados poderão formular requerimentos de convocação aos Ministros
para respostas sumárias sobre assuntos de interesse nacional de suas respectivas Pastas,
os quais ficam sujeitos à aprovação prévia da Mesa. (...)
1955

Art. 194. Quando um Ministro de Estado desejar comparecer à Câmara ou a qualquer
de suas Comissões para prestar esclarecimentos, ou solicitar providências legislativas,
consoante o disposto no art. 55 da Constituição, serão designadas, por uma ou por
outra, o dia e a hora do comparecimento.
Parágrafo único. O 1º Secretário comunicará ao Ministro, em ofício, o dia e hora
designados.
1949

Art. 183. Quando um Ministro de Estado desejar comparecer à Câmara ou a qualquer
de suas Comissões para prestar esclarecimentos ou solicitar providências legislativas,
consoante o disposto nº art. 55 da Constituição, serão designados, por uma ou por outra, o dia e a hora do comparecimento.
Parágrafo único. O 1º Secretário comunicará ao Ministro, em ofício, o dia e a hora
designados.
1870

Art. 92. Aos Ministros de Estado, que não forem Deputados, fica permittida a entrada
na Camara sempre que a julgarem conveniente para tomarem parte nos debates publicos, com excepção das questões de ordem. Não poderão, porém, offerecer moção
alguma nêm assistir á votações.
Art. 95. Ainda que o Ministro de Estado seja Deputado, não poderá fazer proposta
alguma por parte do Poder Executivo, sem que anteriormente o tenha participado á
Camara por officio de que haja resposta.
Art. 96. Quando um Ministro de Estado participar que tem de apresentar alguma proposta, o Presidente lhe designará a sessão mais proxima, ou alguma hora da mesma em
que se estiver, como fôr compativel com os trabalhos.
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1831

Art. 90. Ainda que o Ministro de Estado seja Deputado, não poderá fazer proposta
alguma por parte do Poder Executivo sem que, anteriormente o tenha participado á
Camara por officio, de que haja resposta.
Art. 91. Quando algum Ministro de Estado participar á Camara, que tem de apresentar alguma proposta, a Camara, por meio do Presidente, lhe mandará designar a sessão mais proxima, ou alguma hora da mesma, em que se estiver, como for compativel com os trabalhos.
1826

99. Ainda que o Secretario de Estado seja membro da Camara não poderá fazer propozição de ley por parte do Poder Executivo, nem outra alguma proposta do Imperador,
sem que anteriormente o tenha participado a Camara por officio, de que haja resposta.

§ 1º A convocação do Ministro de Estado será resolvida pela Câmara ou Comissão, por deliberação da maioria da respectiva composição plenária, a requerimento de qualquer Deputado ou membro da Comissão, conforme o caso.
1972

Art. 270. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câmara, por deliberação
da maioria, (...)
1955

Art. 193. A convocação de Ministro de Estado resolvida pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, (...)
1949

Art. 182. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, (...)
1947

Art. 68. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, (...)
1934

Art. 245. A convocação de um Ministro de Estado, resolvida pela Camara ou por uma
de suas Commissões, (...)

§ 2º A convocação do Ministro de Estado ser-lhe-á comunicada mediante
ofício do Primeiro-Secretário ou do Presidente da Comissão, que definirá
o local, dia e hora da sessão ou reunião a que deva comparecer, com a indicação das informações pretendidas, importando crime de responsabilidade
a ausência sem justificação adequada, aceita pela Casa ou pelo colegiado.
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1972

Art. 270. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câmara, por deliberação
da maioria, ser-lhe-á comunicada, observadas as exigências regimentais, mediante ofício do 1º Secretário, com a indicação das informações pretendidas, para que escolha,
dentro do prazo que não pode ser superior a vinte dias, salvo deliberação de Plenário, o
dia e a hora da sessão a que deva comparecer.
Parágrafo único. Convocado Ministro de Estado, deverá o Deputado, até cinco dias
antes do comparecimento, apresentar quesitos sobre a matéria da convocação, sem prejuízo do previsto nos parágrafos 2º e 3º do art. 273.
Art. 278. (...) Uma vez aprovados [requerimentos de Deputados de convocação de Ministros para respostas sumárias sobre assunto de interesse nacional de suas Pastas] pelo
Plenário e enviados aos Ministros, estes comunicarão ao Presidente o dia do seu comparecimento para resposta, que deverá ocorrer dentro de quinze sessões ordinárias.
§ 1º Fica destinado preferencialmente o horário de quatorze horas e trinta minutos às quinze horas das sessões para respostas aos requerimentos por parte dos Ministros de Estado.
(...)
§ 3º O Ministro de Estado que tiver mais de um requerimento a responder ocupará o
horário seguinte para fazê-lo.
1955

Art. 193. A convocação de Ministro de Estado resolvida pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, ser-lhe-á comunicada, observadas as exigências regimentais,
mediante ofício do 1º Secretário, com a indicação das informações pretendidas, para
que escolha, dentro do prazo que não pode ser superior a vinte dias, salvo deliberação
do Plenário, o dia e a hora da sessão em que deva comparecer.
1949

Art. 182. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, ser-lhe-á comunicada, mediante ofício do 1º Secretário, com a
indicação das informações pretendidas, para que escolha, dentro de prazo razoável, o
dia e a hora da sessão em que deva comparecer.
1947

Art. 68. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, ser-lhe-á comunicada, mediante ofício do 1º Secretário, com a
indicação das informações pretendidas, para que escolha, dentro de prazo razoável, o
dia e a hora da sessão em que deva comparecer.
§ 1º Quando a Câmara, ou suas Comissões, designarem dia e hora para ser ouvido o
Ministro que o solicitar, participar-lhe-ão por oficio do 1º Secretário.
1934

Art. 245. A convocação de um Ministro de Estado, resolvida pela Camara ou por uma de
suas Commissões, será communicada ao convocado por officio do 1º Secretario da Camara, dizendo-se-lhe precisamente o assumpto das informações pretendidas e pedindo-se
ao Ministro a escolha, dentro de prazo razoavel e das horas da sessão, do momento em
que deverá comparecer para prestal-as, ou a indicação do prazo que julgar necessario.
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Art. 220

Art. 246. Por intermedio de officio do 1º Secretario, a Camara ou suas Commissões
designarão dia e hora para serem ouvidos os Ministros de Estado que o solicitarem.
1870

Art. 98. Dos dias que houver de discutir-se a proposta do Poder Executivo, depois do relatorio da Commissão, e daqueles, em que se tiver de discutir a do orçamento, dar-se-ha
conhecimento ao respectivo Ministro de Estado por intermedio do 1º Secretario.
1831

Art. 93. Os dias, em que houver de discutir-se a proposta do Poder Executivo, depois
do relatorio da Commissão, e naquelles, em que se discutir a Lei do Orçamento, se farão saber ao respectivo Ministro de Estado pelo expediente do 1º Secretario.
1826

100. Quando algum dos Secretarios de Estado partecipar á Camara, que tem de aprezentar alguma propozição de ley do Poder Executivo, ou proposta do Imperador, a
Camara designará para o receber, e ouvir a sessão mais proxima, como fôr compativel
com os seus trabalhos.
101. Os dias, em que se houver de discutir a propozição de ley do Poder Executivo, depois do relatorio da Commissão se farão saber ao respectivo Secretario de Estado pelo
expediente do Primeiro Secretario da Camara.

Art. 220. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a direção de seu
Presidente, toda vez que perante o Plenário comparecer Ministro de Estado.
1972

Art. 271. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a direção do seu Presidente,
toda vez que perante ela comparecer Ministro convocado.
1955

Art. 195. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a direção do seu Presidente,
tôda vez que perante ela comparecer Ministro convocado.

§ 1º O Ministro de Estado terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para
o uso da palavra pelos Deputados; perante Comissão, ocupará o lugar à
direita do Presidente.
1972

Art. 272. O Ministro de Estado que comparecer perante a Câmara terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna.
Parágrafo único. No caso de comparecimento perante Comissão, ocupará o Ministro o
lugar à direita do Presidente.
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1955

Art. 196. O Ministro de Estado que comparecer perante a Câmara terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna.
Parágrafo único. No caso de comparecimento perante Comissão, ocupará o Ministro o
lugar à direita do Presidente.
1949

Art. 184. O Ministro de Estado que comparecer perante a Câmara terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna.
§ 1º No caso de comparecimento perante Comissão, ocupará o Ministro lugar à direita
do Presidente.
1947

Art. 68. (...)
§ 2º O Ministro de Estado que comparecer perante a Câmara, para prestar esclarecimentos, ou solicitar providências, terá assento na primeira bancada, até o momento de
ocupar a tribuna.
§ 3º No caso de comparecimento perante esta Comissão, ocupará o Ministro lugar à
direita do Presidente.
1934

Art. 247. O Ministro de Estado que comparecer perante a Camara, para o fim de prestar esclarecimentos ou solicitar providencias, terá assento na primeira bancada até o
momento de occupar a tribuna.
Paragrapho unico. No caso de comparecimento perante Commissões, occupará o Ministro um logar á direita do Presidente.
1870

Art. 88. Vindo um Ministro de Estado á Camara para fazer alguma proposta por parte
do Poder Executivo, será recebido á porta do salão por uma Deputação de seis membros.
Art. 89. Entrando o Ministro de Estado, o Presidente e toda a Camara se levantarão
ao aproximar-se á Mesa, e se lhe dará assento á direita do Presidente, entre elle, e o 1º
Secretario em cadeira igual á deste.
Art. 90. Se o Ministro de Estado, encarregado da proposta do Poder Executivo, fôr
membro da Camara, será recebido da mesma maneira prescripta nos artigos antecedentes, e se lhe dará o mesmo assento.
Art. 91. Quando os Ministros de Estado vierem á Camara ler os seus relatorios serão
recebidos á porta do salão pelo 3º e 4º Secretarios, não se levantando a Camara nem o
Presidente, e terão assento á esquerda dos membros da Mesa.
Art. 92. Aos Ministros de Estado, que não forem Deputados, fica permittida a entrada
na Câmara sempre que a julgarem conveniente para tomarem parte nos debates publicos, com excepção das questões de ordem. Não poderão, porém, offerecer moção
alguma nem assistir á votações.
Art. 93. Haverá na sala das sessões, e no lugar, que a Commissão de Policia designar, assentos
exclusivamente destinados para os Ministros, os quaes no caso do artigo antecedente o quando
vierem á Camara á chamado della, entrarão e retirar-se-hão do salão sem formalidade alguma.
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Art. 220

Art. 94. Sendo o Ministro de Estado Deputado poderá fallar á Camara e responder o
que lhe fôr perguntado, ou no seu lugar ordinario, ou no destinado aos Ministros de
Estado que não são membros da Camara.
Art. 97. O Ministro de Estado, acabando de ler a proposta, a entregará ao Presidente,
e se retirará immediatamente com as mesmas formalidades, com que entrara: mas
se por algum caso se dever demorar para fallar sobre qualquer objecto, ou para ler o
seu relatorio, então passará logo para o lugar que lhe competir, conforme dispõem os
arts. 91, 93 e 94.
Art. 99. O Ministro de Estado, seja ou não membro da Camara, observará na Casa tudo
quanto a respeito de suas formalidades se determina neste Regimento.
1831

Art. 85. Vindo algum Ministro de Estado á Camara para fazer alguma proposta por parte
do Poder Executivo, será recebido á porta do salão por huma Deputação de seis Deputados.
Art. 86. Entrando o Ministro de Estado, o Presidente, e toda a Camara se levantarão
ao aproximar-se á Mesa, e se lhe dará assento á direita do Presidente, entre elle, e o
Primeiro Secretario em cadeira igual á deste.
Art. 87. Se o Ministro de Estado, encarregado da proposta do Poder Executivo for
membro da Camara, será recebido da mesma maneira exposta nos artigos antecedentes, e se lhe dará o mesmo assento.
Art. 88. Quando os Ministros de Estado vierem á Camara á chamado della, ou assistir
discussão nos casos em que lhes for permittido, não sendo Deputados, serão recebidos
á porta do salão pelo 3º e 4º Secretario, ficando todos assentados, e terão assento á esquerda dos membros da Mesa.
Art. 89. Sendo o Ministro de Estado Deputado poderá fallar á Camara, e responder ao
que por ella lhe for perguntado, ou no seu lugar ordinario, ou no destinado aos Ministros de Estado, que não são membros da Camara.
Art. 92. O Ministro de Estado, acabando de ler a proposta, a entregará ao Presidente, e
se retirará immediatamente, com as mesmas formalidades, com que entra; mas se por
algum acaso se dever demorar para fallar á Camara, dando esclarecimentos, ou para
qualquer outro objecto, então passará logo para o lado esquerdo dos membros da Mesa.
Art. 94. O Ministro de Estado seja ou não membro da Camara, observará na Casa
quanto á respeito de suas formalidades se determina neste Regimento; mas poderá
fallar mais vezes do que qualquer Deputado.
1826

94. Vindo algum Secretario de Estado á Camara fallar em nome do Imperador, a
propor alguma ley, ou a outro qualquer fim, será recebido á porta do salão por huma
Deputação de seis Deputados.
95. Entrando o Ministro de Estado, que não se fará esperar, o Presidente, e toda a Camara se levantarão ao aproximar-se á meza, e se lhe dará assento á direita do Presidente, entre elle, e o Primeiro Secretario, em cadeira igual á destes.
96. Se o Secretario de Estado encarregado da Proposição de Ley do Poder Executivo,
ou de qualquer outra proposta do Imperador, fôr membro da Camara, será recebido da
mesma maneira exposta no artigo 94 e 95; e se lhe dará o mesmo assento.
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97. Quando os Secretarios de Estado vierem á Camara a chamado della, ou assistir á
discussão no caso, em que lhes he permittido, não sendo Deputados, serão recebidos
á porta do salão pelo Terceiro e Quarto Secretario, ficando todos assentados; e terão
assento á esquerda dos membros da Meza.
98. Sendo o Secretario de Estado Deputado poderá fallar á Camara, e responder ao que
por ella lhe fôr perguntado, ou no seu lugar ordinario, ou no destinado aos Secretarios
de Estado, que não são membros da Camara.
102. O Secretario de Estado seja ou não membro da Camara, observará na discussão
quanto a respeito de suas formalidades se determina neste Regimento.

§ 2º Não poderá ser marcado o mesmo horário para o comparecimento
de mais de um Ministro de Estado à Casa, salvo em caráter excepcional,
quando a matéria lhes disser respeito conjuntamente, nem se admitirá sua
convocação simultânea por mais de uma Comissão.
§ 3º O Ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado
sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação.
1972

Art. 273. (...)
§ 5º (...) sendo-lhe lícito [ao Ministro] não responder, com a declaração de que o faz por
não ter o pedido pertinência com a matéria da convocação.
1955

Art. 197. (...)
§ 3º (...) sendo-lhe licito [ao Ministro] não responder, com a declaração de que o faz por
não ter pertinência com a matéria da convocação.

§ 4º Em qualquer hipótese, a presença de Ministro de Estado no Plenário
não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara.
Art. 221. Na hipótese de convocação, o Ministro encaminhará ao Presidente
da Câmara ou da Comissão, até a sessão da véspera da sua presença na Casa,
sumário da matéria de que virá tratar, para distribuição aos Deputados.
1972

Art. 273. É lícito ao Ministro convocado enviar à Câmara, na véspera do seu comparecimento, uma exposição a respeito dos itens que lhe foram formulados.
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1955

Art. 197. É lícito ao Ministro convocado enviar à Câmara na véspera do seu comparecimento uma exposição a respeito dos itens que lhe foram formulados.

§ 1º O Ministro, ao início do Grande Expediente, ou da Ordem do Dia, poderá falar até trinta minutos, prorrogáveis por mais quinze, pelo Plenário
da Casa ou da Comissão, só podendo ser aparteado durante a prorrogação.
1972

Art. 273. (...)
§ 1º O Ministro convocado, ao iniciar o debate, não poderá falar por mais de uma hora,
prorrogável por mais meia pelo Plenário, por proposta da Mesa.
1955

Art. 197. (...)
§ 1º O Ministro convocado, ao iniciar o debate, não poderá falar por mais de uma hora,
prorrogável por mais meia pelo Plenário, por proposta da Mesa.
1949

Art. 184. (...)
§ 2º Se não bastar ao Ministro, para prestar as informações, oferecer os esclarecimentos ou
fundamentar as providências solicitadas, o tempo que lhe haja sido reservado, poderá a Câmara, ou a Comissão, conceder-lhe prorrogação, com preferência sôbre qualquer assunto.
1947

Art. 68. (...)
§ 4º Se não bastar ao Ministro, para prestar as informações ou fundamentar as providências solicitadas, o tempo que lhe haja sido reservado, poderá a Câmara, ou a Comissão, conceder-lhe prorrogação e preferência sôbre qualquer assunto.
1934

Art. 248. Não bastando ao Ministro, para prestar as informações ou fundamentar as
providencias solicitadas, o tempo que lhe haja sido reservado, poderá a Camara, ou a
Commissão, conceder-lhe prorogação, com preferencia sobre qualquer assumpto.
1870

Art. 81. Os Ministros de Estado, sejão ou não membros da Camara, poderão fallar sobre
cada questão, excepto nas questões de ordem, mais vezes do que qualquer Deputado,
tendo para isso a preferencia.

§ 2º Encerrada a exposição do Ministro, poderão ser formuladas interpelações pelos Deputados que se inscreveram previamente, não podendo
cada um fazê-lo por mais de cinco minutos, exceto o Autor do requerimento, que terá o prazo de dez minutos.
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1972

Art. 273. (...)
§ 2º É lícito ao Deputado, Autor do requerimento de convocação, após a resposta do
Ministro à sua interpelação, manifestar, durante quinze minutos, sua concordância, ou
discordância com as respostas dadas.
§ 3º Encerrada a exposição do Ministro, poderão ser-lhe formuladas perguntas esclarecedoras pelos Deputados, não podendo cada um exceder de quinze minutos, exceto o
Autor do requerimento, que terá o prazo de meia hora.
§ 4º O Deputado que deseje formular as perguntas previstas no parágrafo anterior deverá inscrever-se em livro próprio, através da respectiva Liderança, até a sessão da véspera do comparecimento.
(...)
§ 7º A inscrição prevista no § 4º far-se-á alternadamente entre os Partidos representados na Câmara.
1955

Art. 197. (...)
§ 2º Encerrada a exposição do Ministro, poderão ser-lhe formuladas perguntas esclarecedoras pelos Deputados, não podendo cada um exceder de quinze minutos, exceto o
Autor do requerimento que terá o prazo de meia hora.

§ 3º Para responder a cada interpelação, o Ministro terá o mesmo tempo
que o Deputado para formulá-la.
§ 4º Serão permitidas a réplica e a tréplica, pelo prazo de três minutos,
improrrogáveis.
§ 5º É lícito aos Líderes, após o término dos debates, usar da palavra por
cinco minutos, sem apartes.
1972

Art. 273. (...)
§ 5º O Ministro terá o mesmo tempo do Deputado para o esclarecimento que lhe for
solicitado.
§ 6º Ao se iniciarem os debates, o Presidente da Câmara consultará o Ministro se vai
aceitar apartes, não os permitindo caso negativa a resposta. (...)
Art. 278. (...)
§ 2º O Ministro terá até cinco minutos para responder [cada interpelação]; o Deputado
interpelante poderá fazer considerações ou pedidos adicionais de esclarecimentos em
três minutos, tendo o Ministro mais dois minutos para completar sua resposta.
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Art. 222

1955

Art. 197. (...)
§ 3º O Ministro terá o mesmo tempo do Deputado para o esclarecimento que lhe fôr
pedido, (...).
§ 4º Ao se iniciarem os debates, o Presidente da Câmara consultará o Ministro se vai
aceitar apartes, não os permitindo, caso negativa a resposta.
1870

Art. 136. Cada Deputado tem o direito de interpellar os Ministros de Estado. Quando
o Deputado quizer interpellar algum Ministro fóra das discussões das leis annuas e
da resposta á falla do throno, deverá annuncial-o na hora destinada para a leitura dos
requerimentos, reduzindo a escripto os artigos da interpellação e mandando-os á Mesa
para serem lidos pelo 1º Secretario.
Art. 137. Se estiver presente o Ministro ser-lhe-ão logo communicados os artigos da interpellação, ficando-lhe a liberdade de dar a resposta immediatamente, ou de reserval-a
para o dia e hora que o Presidente designar com antecedencia de 48 horas pelo menos.
Estando ausente o Ministro, ser-lhe-hão transmittidos por cópia os mesmos artigos
com officio do 1º Secretario, emque se declare o dia e hora que o Presidente houver designado para que se faça a interpellação. Se o Ministro declarar que não póde responder
ás interpellações ou que ha nisso inconveniente, não se hadmittirá discussão, nem a
ellas se dará seguimento.
Art. 138. O debate será igual ao dos requerimentos, podendo portanto ser encerrado
em qualquer estado em que se ache, a pedido de algum Deputado, sobre o que votará a
Camara sem discussão.

Art. 222. No caso do comparecimento espontâneo ao Plenário, o Ministro de Estado usará da palavra ao início do Grande Expediente, se para
expor assuntos da sua Pasta, de interesse da Casa e do País, ou da Ordem
do Dia, se para falar de proposição legislativa em trâmite, relacionada com
o ministério sob sua direção.
§ 1º Ser-lhe-á concedida a palavra durante quarenta minutos, podendo o
prazo ser prorrogado por mais vinte minutos, por deliberação do Plenário, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação.
§ 2º Findo o discurso, o Presidente concederá a palavra aos Deputados, ou
aos membros da Comissão, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de três minutos, cada um, formular suas considerações ou pedidos de
esclarecimentos, dispondo o Ministro do mesmo tempo para a resposta.
§ 3º Serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de três minutos,
improrrogáveis.
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1972

Art. 276. No caso do artigo anterior, o Ministro de Estado usará da palavra durante
o Grande Expediente, se para discutir assuntos do interesse da Casa e do País, ou na
Ordem do Dia, se para falar de proposição legislativa em trâmite e acerca da qual o
Governo deseje manifestar sua opinião.
§ 1º Ser-lhe-á concedida a palavra pelo Presidente durante uma hora, podendo o prazo
ser prorrogado por mais meia hora, por deliberação dos Deputados presentes, não sendo
permitidos apartes na primeira hora, salvo consentimento do Ministro de Estado.
§ 2º Findo o discurso do Ministro de Estado, o Presidente concederá a palavra aos
Deputados, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de três minutos, cada um
formular suas interpelações, dispondo o Ministro, para a resposta, do dobro do tempo.
§ 3º O Ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto
objeto de sua exposição.
§ 4º Em qualquer hipótese, todavia, a presença do Ministro de Estado não poderá
ultrapassar o horário normal da sessão.
Art. 277. Estas normas aplicar-se-ão, no que couberem, ao comparecimento dos
Ministros de Estado às Comissões Permanentes e Especiais da Casa.
1955

Art. 194. Quando um Ministro de Estado desejar comparecer à Câmara ou a qualquer
de suas Comissões para prestar esclarecimentos, ou solicitar providências legislativas,
consoante o disposto no art. 55 da Constituição, serão designadas, por uma ou por
outra, o dia e a hora do comparecimento.
Parágrafo único. O 1º Secretário comunicará ao Ministro, em ofício, o dia e hora
designados.
1949

Art. 183. Quando um Ministro de Estado desejar comparecer à Câmara ou a qualquer
de suas Comissões para prestar esclarecimentos ou solicitar providências legislativas,
consoante o disposto no art. 55 da Constituição, serão designados, por uma ou por
outra, o dia e a hora do comparecimento.
Parágrafo único. O 1º Secretário comunicará ao Ministro, em ofício, o dia e a hora
designados.

Art. 223. Na eventualidade de não ser atendida convocação feita de acordo com o art. 50, caput, da Constituição Federal, o Presidente da Câmara
promoverá a instauração do procedimento legal cabível.
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Art. 225

CAPÍTULO IX
DA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO REPRESENTATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL E NO CONSELHO DA REPÚBLICA
Art. 224. A Mesa conduzirá o processo eleitoral para a escolha, na última
sessão ordinária do período legislativo anual, dos membros da Câmara dos
Deputados que irão compor, durante o recesso, a Comissão Representativa
do Congresso Nacional de que trata o art. 58, § 4º, da Constituição Federal.
Parágrafo único. A Mesa expedirá as instruções necessárias, com observância das exigências e formalidades previstas nos arts. 7º e 8º, no que
couber, atendendo que, na composição da Comissão Representativa, deverá reproduzir-se, quando possível, a proporcionalidade da representação
dos Partidos e dos Blocos Parlamentares na Casa.
Art. 225. A eleição dos dois cidadãos que devam integrar o Conselho da
República, a que se refere o art. 89, VII, da Constituição Federal, será feita na
forma prevista no art. 7º, dentre candidatos escolhidos nos termos dos incisos I a IV do art. 8º, abstraído o princípio da proporcionalidade partidária.
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TÍTULO VII
DOS DEPUTADOS

CAPÍTULO I
DO EXERCÍCIO DO MANDATO
Art. 226. O Deputado deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária, para participar das sessões do Plenário e
das reuniões de Comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas
do Congresso Nacional, sendo-lhe assegurado o direito, nos termos deste
Regimento, de:
I – oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em apreciação na Casa, integrar o Plenário e demais colegiados e
neles votar e ser votado;
II – encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de Estado;
III – fazer uso da palavra;
IV – integrar as Comissões e representações externas e desempenhar missão autorizada;
V – promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional
ou das comunidades representadas;
VI – realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou
atender a obrigações político-partidárias decorrentes da representação.
1928

Art. 8º (...)
§ 1º Os Deputados assistirão pontualmente às sessões da Camara e nenhum se retirará
de seu edificio, durante a sessão, sem o participar ao Presidente.
§ 2º Quando qualquer Deputado fôr obrigado, por impedimento legitimo, a faltar até
tres sessões, participal-o-á ao Presidente; quando fór por mais tempo, o fal-o-á em
officio dirigido ao 1º Secretario.
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Art. 227

1904

Art. 214. Os Deputados assistirão pontualmente às sessões ordinarias e extraordinarias e nenhum se retirará do edificio da Camara, durante a sessão, sem o participar ao
Presidente.
Art. 215. Quando tiverem algum impedimento, que não exceda a tres sessões, o participarão ao Presidente; quando fôr por mais tempo, o farão em officio dirigido ao 1º
Secretario, pedindo que comunique á Camara o seu impedimento.
1891

Art. 174. Os Deputados assistirão pontualmente às sessões ordinarias e extraordinarias e nenhum se retirará do edificio da Camara, durante a sessão, sem o participar
ao Presidente.
Art. 175. Quando tiverem algum impedimento, que não exceda a tres sessões, o participarão ao Presidente; quando fôr por mais tempo, o farão em offioio dirigido ao 1º
Secretario, pedindo que comunique á Camara o seu impedimento.
1870

Art. 209. Os Deputados assistirão pontualmente às sessões ordinarias e extraordinarias; e
nenhum se retirará do paço da Camara, durante a sessão, sem o participar ao Presidente.
Art. 210. Quando tiverem algum impedimento, que não exceda a três sessões, o participarão ao Presidente por um recado; quando fôr por mais tempo, o farão em officio
dirigido ao 1º Secretario, pedindo que communique á Camara o seu impedimento.
1831

Art. 192. Os Deputados assistirão pontualmente ás sessões ordinarias e extraordinarias; e nenhum se retirará do Paço da Camara, durante a sessão, sem o participar ao
Presidente.
Art. 193. Quando tiverem algum impedimento, que não exceda a três sessões, o participarão ao Presidente por hum recado, quando for por mais tempo, o participarão em
officio dirigido ao 1º Secretario, pedindo que o faça saber a Camara.
1826

210. Os Deputados assistirão pontualmente as sessoens, ordinarias e extraordinarias, e
nenhum se retirará do Paço da Camara sem o partecipar ao Presidente.
211. Quando tiverem algum impedimento, que não exceda a três sessoens o parteciparão ao Presidente por hum recado; quando fôr por mais tempo o participarão por
escrito derigido ao Secretario, pedindo que o faça saber á Camara.

Art. 227. O comparecimento efetivo do Deputado à Casa será registrado
diariamente, sob responsabilidade da Mesa e da Presidência das Comissões, da seguinte forma:
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I – às sessões de debates, mediante lista de presença ou registro eletrônico
em postos instalados nas dependências da Casa;56
II – às sessões de deliberação, mediante registro eletrônico até o encerramento da Ordem do Dia ou, se não estiver funcionando o sistema, pelas
listas de presença em Plenário;57
III – nas Comissões, pelo controle da presença às suas reuniões.
1972

Art. 253. O comparecimento efetivo do Deputado à sessão será verificado, durante a
mesma, mediante registro eletrônico, tão logo seja instalada a aparelhagem a que se
refere o art. 294.
1962

Art. 43. Os Deputados poderão ausentar-se dos trabalhos mas só terão suas faltas justificadas se obtiverem da Mesa a respectiva licença, que será sempre afixada na ante-sala
do Plenário.
§ 1º As licenças se entendem concedidas quando anunciadas pela Mesa mas no caso de
oposição dependerão da aprovação do Plenário.
§ 2º O número de Deputados licenciados não se contará para os efeitos de determinação
de quorum.
1947

Art. 8º (...)
§ 9º As faltas dos Deputados não licenciados devem ser convenientemente justificadas
para o fim exclusivo de não serem computados no período de tempo de seis meses consecutivos, que determina a perda do mandato, nos têrmos do artigo 48, § 1º da Constituição
da República.
Art. 7º O Deputado só interromperá o exercício do mandato:
I – nos casos dos arts. 49 e 51 da Constituição da República;
II – por licença.

Art. 228. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar
prévia ciência à Câmara, por intermédio da Presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada.
1972

Art. 249. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar prévia ciência à
Câmara, por intermédio da Presidência.
56

Inciso com redação dada pela Resolução nº 19 de 2012. Redação original: “I – às sessões de debates,
através de listas de presença em postos instalados no hall do edifício principal e dos seus anexos;”.

57

Inciso com redação dada pela Resolução nº 1 de 1995. Redação original: “II – às sessões de deliberação, mediante registro eletrônico ou, se não estiver funcionando o sistema, pelas listas de presença em Plenário;”.
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Art. 231

1955

Art. 188. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar prévia ciência à
Câmara, por intermédio da Presidência.
1949

Art. 176. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar prévia ciência à
Câmara.
1947

Art. 8º (...)
§ 10. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar prévia ciência à Câmara.

Art. 229. O Deputado apresentará à Mesa, para efeito de posse e antes do término do mandato, declaração de bens e de suas fontes de renda, importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar a inobservância deste preceito.
Art. 230. O Deputado que se afastar do exercício do mandato para ser
investido em cargo referido no inciso I do caput do art. 56 da Constituição
Federal fará comunicação escrita à Casa, bem como ao reassumir o lugar.
§ 1º Ao comunicar o seu afastamento, o Deputado apresentará o ato de
nomeação e o termo de posse.
§ 2º Ao reassumir o lugar, o Deputado apresentará o ato de exoneração.
§ 3º É de quinze dias o prazo para o Deputado reassumir o exercício do
mandato, quando exonerado de cargo a que se refere o caput, sob pena de
sua omissão tipificar falta de decoro parlamentar.
§ 4º Enquanto não for feita a comunicação a que se refere o § 2º, o Suplente
em exercício participará normalmente dos debates e das votações.58
Art. 231. No exercício do mandato, o Deputado atenderá às prescrições
constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro
Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nelas previstas.
§ 1º Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.

58

Artigo com redação dada pela Resolução nº 16 de 2000. Redação original: “Art. 230. O Deputado que
se afastar do exercício do mandato, para ser investido nos cargos referidos no inciso I do art. 56 da
Constituição, deverá fazer comunicação escrita à Casa, bem como ao reassumir o lugar.”
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1928

Art. 9º No exercício do mandato, os Deputados, são inviolaveis por suas opiniões, palavras e votos.
§ 1º A inviolabilidade não se estende ás palavras que o Deputado proferir, ainda mesmo
em sessão, desde que ellas não se liguem ao exercício do mandato e, nenhuma relação
tenham com este.
§ 2º Não se consideram inherentes ao exercício do mandato as publicações e transcripções feitas individualmente pelo Deputado, desde que o sejam fóra do orgão official da
Camara, qualquer que seja o assumpto daquellas.
§ 3º A inviolabilidade protege o Deputado contra toda e qualquer responsabilidade pelo
que elle disser, ou escrever, fóra do recinto, ou mesmo do edifício da Camara, desde que
o faça a serviço desta, ou no exercício de sua funcção de representante da Nação.
1904

Art. 11. Os Deputados são inviolaveis por suas opiniões, palavras e votos no exercicio
do mandato. (Const., art. 19.)

§ 2º Desde a expedição do diploma, os Deputados não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável.
1928

Art. 9º (...)
§ 4º Desde que tiverem recebido diploma, até a nova eleição, os Deputados não poderão ser
presos (...) sem prévia licença da Camara, salvo o caso de flagrancia em crime inafiançavel.
1904

Art. 12. Os Deputados desde que tiverem recebido diploma até a nova eleição não poderão ser presos (...) sem previa licença da Camara, salvo caso de flagrancia de crime
inaffiançavel. (...)

§ 3º (Revogado.)59
1928

Art. 9º (...)
§ 4º Desde que tiverem recebido diploma, até a nova eleição, os Deputados não poderão
ser (...) processados criminalmente, sem previa licença da Camara, salvo o caso de flagrância em crime inafiançável. (...)
§ 5º Ao accusado, no caso do paragrapho antecedente, é facultado o direito de optar
pelo julgamento, independente de exame do processo pela Camara e sem privilegio
de precedencia sobre outros processos, com pronuncia anterior ou prisão mais antiga.
59
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Parágrafo revogado tacitamente pela Emenda Constitucional nº 35 de 2001. Redação original: “§ 3º
O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação, no caso do parágrafo anterior,
suspende a prescrição enquanto durar o mandato.”
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Art. 231

§ 6º A immunidade pessoal, salva a excepção do art. 20 da Constituição da Republica, protege o Deputado contra a prisão de qualquer natureza, mesmo as determinadas por motivo
de ordem civil ou militar; estende-se a quaesquer infracções anteriores ao mandato (...)
1904

Art. 12. Os Deputados, desde que tiverem recebido diploma até a nova eleição não
poderão ser (...) nem processados criminalmente, sem previa licença da Camara, salvo
caso de flagrância em crime inafiançavel. Neste caso, não optando o accusado pelo
julgamento immediato, levado o processo até a pronuncia exclusive, a autoridade processante remetterá os autos á Camara para que esta resolva sobre a procedencia da
acusação (Const., art. 22).

§ 4º Os Deputados serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 5º Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
1972

Art. 258. As prerrogativas processuais dos Deputados arrolados como testemunhas
não subsistirão se deixarem de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao
convite judicial.
1928

Art. 9º (...)
§ 6º A imunidade pessoal, salva a excepção do art. 20 da Constituição da Republica, (...)
exonera o Deputado da obrigação de comparecer perante qualquer autoridade para depor como testemunha, ou ser interrogado, sobre o assumpto próprio de terceiro, desde
que o objecto se refira á sua conducta parlamentar, ou tenha relação com o exercicio das
funcções do mandato legislativo.

§ 6º A incorporação de Deputados às Forças Armadas, embora militares e
ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara.
§ 7º As imunidades parlamentares subsistirão quando os Deputados forem
investidos nos cargos previstos no inciso I do art. 56 da Constituição Federal.
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§ 8º Os Deputados não poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de
que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;
II – desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou
nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere o inciso I, a;
d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
1972

Art. 257. O mandato de Deputado é incompatível com o exercício de qualquer função
efetiva da União, dos Estados e dos Municípios, importando em renúncia do mandato
a inobservância desta norma.60
1928

Art. 15. O mandato legislativo é incompatível, durante as sessões do Congresso Nacional, com o exercício de qualquer outra funcção publica. (...)
§ 2º Não se compreenderá na disposição deste artigo o desempenho de missões diplomaticas, ou de Commissões, ou commandos militares, desde que houver precedido
licença da Camara e, independente de tal licença, nos casos de guerra, ou naquelles em
que a honra ou a integridade, da Nação se acharem empenhadas.
1904

Art. 8º Nenhum Deputado, desde que tenha sido eleito, poderá celebrar contractos
com o Poder Executivo nem delle receber commmissões ou empregos remunerados.
§ 1º Exceptuam-se dessa prohibição:
1º) as missões diplomaticas;
2º) as commissões ou commandos militares;
3º) os cargos de accesso e as promoções legaes.
60
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O conteúdo desse dispositivo já estava previsto na Resolução nº 71 de 1956.
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Art. 234

§ 2º Nenhum Deputado, porém, poderá aeceitar nomeação para missões, commmissões ou commandos, de que tratam os nos 1º e 2º do paragrapho antecedente, sem
licença da Camara, quando da acceitação resultar privação do exercicio das funcções
legislativas, salvo nos casos de guerra ou naquelles em que a honra e a integridade da
União se acharem empenhadas. (Const., art. 23.)
Art. 9º Nenhum Deputado póde tambem ser Presidente ou fazer parte de directorias
de bancos, companhias ou emprezas que gozem dos favores do Governo Federal definidos em lei.
Paragrapho unico. A inobservancia dos preceitos contidos neste artigo e no antecedente
importa perda do mandato. (Const., art. 31.)
Art. 10. O mandato de Deputado é incompativel com o exercicio de qualquer outra
funcção durante as sessões. (Const., art. 25.)

Art. 232. O Deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela.61
Art. 233. As imunidades constitucionais dos Deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois
terços dos membros da Casa, em escrutínio secreto, restrita a suspensão
aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
§ 1º Recebida pela Mesa a solicitação da suspensão, aguardar-se-á que o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio ou de sua prorrogação.
§ 2º Aprovada a decretação, a mensagem do Presidente da República será
remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que dará parecer e elaborará o projeto de resolução no sentido da respectiva conclusão.
§ 3º Na apreciação do pedido, serão observadas as disposições sobre a tramitação de matéria em regime de urgência.
Art. 234. Os ex-Deputados Federais, além de livre acesso ao Plenário, poderão utilizar-se dos seguintes serviços prestados na Casa, mediante prévia
autorização do Presidente da Câmara para os de que tratam os incisos I e IV:
I – reprografia;
61

Artigo com redação dada pela Resolução nº 34 de 2005, em vigor desde 1/2/2007. Redação original:
“Art. 232. O Deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a
cargos e funções que ocupar em razão da mesma, exceto em relação aos cargos da Mesa.”
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II – biblioteca;
III – arquivo;
IV – processamento de dados;
V – assistência médica;
VI – assistência farmacêutica.

CAPÍTULO II
DA LICENÇA
Art. 235. O Deputado poderá obter licença para:
I – desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural;
II – tratamento de saúde;
III – tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa;
IV – investidura em qualquer dos cargos referidos no art. 56, I, da Constituição Federal.
§ 1º As Deputadas poderão ainda obter licença-gestante, e os Deputados,
licença-paternidade, nos termos previstos no art. 7º, incisos XVIII e XIX,
da Constituição Federal.62
1972

Art. 247. O Deputado poderá obter licença para:
I – desempenhar missões temporárias de caráter diplomático ou cultural;
II – tratamento de saúde;
III – tratar de interesses particulares.
1955

Art. 186. Deputado poderá obter licença nos seguintes casos:
I – para desempenhar missão diplomática de caráter transitório;
II – para participar de congressos, conferências e reuniões culturais;
III – para tratamento de saúde;
IV – para tratar de interêsses particulares.

62
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Parágrafo acrescido pela Resolução nº 15 de 2003, renumerando os demais.

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 235

1949

Art. 175. O Deputado poderá obter licença nos seguintes casos:
I – para desempenhar missão diplomática de caráter transitório;
II – para participar de congressos, conferências e reuniões culturais;63
III – para tratamento de saúde;
IV – para tratar de interêsses particulares.
1947

Art. 7º (...)
§ 1º O Deputado poderá solicitar licença para tratar:
I – de saúde;
II – de interêsses particulares.
1928

Art. 15. (...)
§ 2º Não se compreenderá na disposição deste artigo [incompatibilidade do mandato
com o exercício de qualquer outra função pública] o desempenho de missões diplomaticas, ou de Commissões, ou commandos militares, desde que houver precedido
licença da Camara e, independente de tal licença, nos casos de guerra, ou naquelles em
que a honra ou a integridade, da nação se acharem empenhadas.
1904

Art. 8º (...)
§ 2º Nenhum Deputado (...) poderá aeceitar nomeação para missões, Commissões ou commandos de que tratam os nos 1º e 2º do paragrapho antecedente [1º) as missões diplomaticas;
2º) as commissões ou commandos militares;] sem licença da Camara, quando da acceitação
resultar privação do exercicio das funcções legislativas, salvo no caso de guerra ou naquelles
em que a honra e a integridade da União se acharem empenhadas. (Const., art. 23.)

§ 2º Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária do Congresso Nacional, não se concederão as licenças
referidas nos incisos II e III durante os períodos de recesso constitucional.
§ 3º Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso II quando tenha havido assunção de Suplente.
§ 4º A licença será concedida pelo Presidente, exceto na hipótese do
inciso I, quando caberá à Mesa decidir.
63

O conteúdo dos incisos I e II já havia sido introduzido no Regimento Interno de 1947 pela Resolução
nº 21 de 1948.
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1972

Art. 14. A Mesa compete (...):
XIV – conceder licença a Deputados;
Art. 247. (...)
§ 1º A licença será concedida pela Mesa, exceto nos casos previstos no inciso I, quando
dará parecer e apresentará projeto de resolução ao Plenário.
1962

Art. 43. (...)
§ 1º As licenças se entendem concedidas quando anunciadas pela Mesa mas no caso de
oposição dependerão da aprovação do Plenário.
1955

Art. 16. À Mesa compete (...):
XVI – conceder licença a Deputados.
Art. 186. (...)
§ 1º A licença será concedida pela Mesa, exceto nos casos previstos no item I, quando
dará parecer e apresentará projeto de resolução ao Plenário.

§ 5º A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao Presidente da Câmara, e lido na primeira sessão após o seu recebimento.
1972

Art. 247. (...)
§ 2º A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao Presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o seu recebimento.
§ 3º Não se concederá, no decorrer da legislatura, mais de dezoito meses de licença,
ainda que parceladamente, para tratar de interesses particulares.
1955

Art. 186. (...)
§ 2º A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao Presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o seu recebimento.
§ 3º Não se concederá, no decorrer da legislatura, mais de dezoito meses de licença,
ainda que parceladamente, para tratar de interêsses particulares.
1949

Art. 175. (...)
§ 1º A licença depende de requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Câmara e
lido na primeira sessão após o seu recebimento.
§ 2º A Mesa dará parecer sôbre o requerimento e dentro em setenta e duas horas o apresentará, com projeto de resolução, favorável ou contrário, o qual terá discussão única e
não poderá ser emendado para estender a licença a outro Deputado.
§ 3º O projeto não emendado independe de redação final.
§ 4º Não se concederá, no decorrer da legislatura, mais de dezoito meses de licença,
ainda que parceladamente, para tratar de interesses particulares.
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Art. 235

1947

Art. 7º (...)
§ 2º A licença subordina-se a estas condições:
I – requerimento escrito dirigido ao Presidente da Câmara;
II – lido na primeira sessão após o recebimento, o requerimento ser despachado à Mesa;
III – a Mesa dará parecer sôbre o requerimento e, dentro em setenta e duas horas, o
apresentará com projeto de resolução, favorável, ou contrário;
IV – terá discussão única, e não poderá ser emendado para estender a licença a outro
Deputado, o projeto de resolução;
V – o projeto não emendado independe de redação final;
VI – a licença, por prazo determinado, não será de menos de cento e oitenta dias;
VII – não poderá a licença ser renunciada antes de decorrida a metade do prazo da
concessão;
VIII – não se concederá no decorrer da legislatura, mais de dezoito meses de licença,
mesmo parceladamente para tratar de interesses particulares.
Art. 8º O requerimento de qualquer Deputado, solicitando licença para não comparecer às sessões, por prazo maior de cento e oitenta dias, deverá ser dirigido por escrito
ao Presidente, da Câmara.
§ 1º Lido o requerimento como matéria do expediente da primeira sessão, após a sua
entrada na Câmara, será publicado e despachado à Mesa, que dará parecer a respeito,
dentro em setenta e duas horas.
§ 2º Publicado o parecer, que concluirá por projeto de resolução, será o mesmo incluído
na Ordem da Dia, em discussão única, na qual se não poderá emendá-lo para estender
a concessão de licença a outro Deputado.
§ 3º Aprovado o projeto de resolução, só dependerá de redação final, se houver sido
emendado.
§ 4º Não se concederá licença por prazo menor de cento e oitenta dias, e a licença não pode
ser renunciada antes do seu gôzo por menos da metade do prazo pelo qual foi concedida.
(...)
§ 13. Nenhum Deputado poderá licenciar-se, no curso da legislatura, por mais de
dezoito meses, para cuidar de interêsses particulares, quer se trate de uma só, ou de
diversas licenças.
1928

Art. 8º (...)
§ 3º Quando um Deputado solicitar licença para se ausentar, deixando o exercício do
mandato, dirá, por escripto, os motivos do pedido, afim de que a Camara, ouvida a
Commissão de Poderes, resolva como fôr de justiça.
1904

Art. 216. Quando pedirem licença para ausentar-se, deixando o exercicio de Deputado,
dirão por escripto os motivos que tiverem, afim de que a Camara lhes defira como fôr
de justiça, não padecendo o serviço.
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1891

Art. 176. Quando pedirem licença para ausentar-se, deixando o exercicio de Deputado,
dirão por escripto os motivos que tiverem, afim de que a Camara lhes defira como fôr
de justiça, não padecendo o serviço.
1870

Art. 211. Quando pedirem licença para ausentar-se, deixando o exercicio de Deputado,
dirão por escripto os motivos que tiverem, a fim de que a Camara lhes defira como fôr
de justiça, não padecendo o serviço
1831

Art. 194. Quando pedirem licença para ausentar-se deixando o exercício de Deputados,
dirão por escrito os motivos que tiverem, a fim da Camara deferir-lhes, como for de justiça, não padecendo o serviço.
1826

213. Quando pedirem licença para ausentar-se, deixando o exercicio de Deputados,
dirão por escrito os motivos, que tiverem, a fim da Camara deferir-lhes, como fôr de
justiça, não padecendo o serviço.

§ 6º O Deputado que se licenciar, com assunção de Suplente, não poderá
reassumir o mandato antes de findo o prazo, superior a cento e vinte dias,
da licença ou de suas prorrogações.
1947

Art. 7º (...)
§ 2º (...)
VI – a licença, por prazo determinado, não será de menos de cento e oitenta dias;
VII – não poderá a licença ser renunciada antes de decorrida a metade do prazo da
concessão;

Art. 236. Ao Deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontre impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercício do
mandato, será concedida licença para tratamento de saúde.
1972

Art. 248. Ao Deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontre impossibilitado de comparecer às sessões da Câmara, ou de atender aos deveres do exercício do
mandato, será concedida licença para tratamento de saúde.
§ 1º O período da licença prevista neste artigo não poderá ser superior a noventa dias, renovável mediante comprovação atualizada da doença de que foi acometido o Deputado.
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Art. 237

1955

Art. 187. Ao Deputado que, por motivo de doença, se encontre hospitalizado, impossibilitado de comparecer às sessões da Câmara, ou de atender aos deveres do exercício do
mandato, será concedida licença para tratamento de saúde, com a percepção integral dos
subsídios, com exclusão apenas da parte variável devida pelas sessões extraordinárias.
§ 1º A licença, nos têrmos dêste artigo, não será concedida por período superior a noventa
dias, só podendo ser renovada em cada legislatura até que se completem doze meses.
§ 2º (...) Quando houver prorrogação de licença assim deferida, ou requerimento por
Deputado que, durante a legislatura, já haja gozado da mesma licença por mais de 120
dias, à Mesa fica a faculdade de fazer confirmar o laudo por médicos de sua indicação.64

Parágrafo único. Para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário
laudo de inspeção de saúde, firmado por três integrantes do corpo médico
da Câmara, com a expressa indicação de que o paciente não pode continuar no exercício ativo de seu mandato.
1972

Art. 248. (...)
§ 2º O requerimento para obtenção da licença será, sempre, instruído com laudo de inspeção médica, firmado por três médicos integrantes do respectivo serviço da Câmara, com a
expressa indicação de que o doente não pode continuar no exercício ativo de seu mandato.
1955

Art. 187. (...)
§ 2º O requerimento para obtenção de licença regulada pelo presente dispositivo deverá
ser instruído por laudo de inspeção de saúde, subscrito por três médicos, e a licença
será concedida sempre que os médicos que firmarem o laudo atestarem que o Deputado
não pode continuar no exercício ativo do mandato sem grave prejuízo para a sua saúde.

Art. 237. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença
de interdição ou comprovada mediante laudo médico passado por junta
nomeada pela Mesa da Câmara, será o Deputado suspenso do exercício do
mandato, sem perda da remuneração, enquanto durarem os seus efeitos.
§ 1º No caso de o Deputado se negar a submeter-se ao exame de saúde,
poderá o Plenário, em sessão secreta, por deliberação da maioria absoluta
dos seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva.

64

O conteúdo desse artigo, ligeiramente modificado, já havia sido introduzido pela Resolução nº 29 de 1951.
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§ 2º A junta deverá ser constituída, no mínimo, de três médicos de
reputada idoneidade profissional, não pertencentes aos serviços da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DA VACÂNCIA
Art. 238. As vagas, na Câmara, verificar-se-ão em virtude de:
I – falecimento;
II – renúncia;
III – perda de mandato.
1972

Art. 250. As vagas, na Câmara, verificar-se-ão em virtude de:
I – falecimento;
II – renúncia;
III – perda de mandato.
1928

Art. 12. As vagas na Camara dos Deputados verificar-se-hão:
a) por falecimento;
b) por opção entre dous, ou mais, mandatos;
c) pela renuncia expressa;
d) pela perda do mandato.

Art. 239. A declaração de renúncia do Deputado ao mandato deve ser
dirigida por escrito à Mesa, e independe de aprovação da Câmara, mas
somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no expediente e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
§ 1º Considera-se também haver renunciado:
I – o Deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste
Regimento;
II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício
no prazo regimental.
§ 2º A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo Presidente.
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Art. 240

1972

Art. 251. A renúncia do Deputado ao mandato deve ser dirigida por escrito à Mesa,
com firma reconhecida, e independe de aprovação da Câmara, mas somente se tornará
efetiva e irretratável depois de lida no expediente e publicada no Diário do Congresso
Nacional.
Parágrafo único. É lícito ao Deputado, ou ao Suplente em exercício, fazer em Plenário,
oralmente, a renúncia ao mandato, a qual se tornará efetiva e irretratável depois da sua
publicação no Diário do Congresso Nacional.
Art. 252. Considera-se haver renunciado:
I – o Deputado que não prestar o compromisso no prazo estabelecido neste Regimento
ou, que for empossado em função ou cargo incompatível com o mandato;
II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo
estabelecido neste Regimento.
Art. 254. A vacância, nos casos de renúncia, será declarada, em sessão, pelo Presidente.
Parágrafo único. Nas vinte e quatro horas que se seguirem à publicação da declaração
de vacância, qualquer Deputado dela poderá interpor recurso para o Plenário, que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça.
1928

Art. 14. A renuncia de mandato, por escripto ou verbalmente, da tribuna será desde
logo, definitiva e irretractavel.

Art. 240. Perde o mandato o Deputado:
I – que infringir qualquer das proibições constantes do art. 54 da Constituição Federal;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, à terça
parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
1972

Art. 255. Perde o mandato o Deputado:
I – que infringir qualquer das proibições constantes do art. 34 da Constituição;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório das instituições vigentes;
III – que deixar de comparecer à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, em cada
sessão legislativa anual, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
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V – que, por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas
pelos órgãos de direção partidária ou deixar o Partido sob cuja legenda foi eleito (Constituição, art. 152, parágrafo único).
1955

Art. 189. O Deputado perderá o mandato:
I – por infração ao art. 48, nos I e II, da Constituição;
II – por falta, sem licença, às sessões, por mais de seis meses consecutivos;
III – por não prestar compromisso dentro em seis meses, contados da inauguração da
sessão legislativa, ou, se eleito durante esta, contados da sua diplomação, ou, se Suplente convocado, da data da sua convocação;65
IV – por procedimento incompatível com o decôro parlamentar.
1949

Art. 177. O Deputado perderá o mandato:
I – por infração ao artigo 48, nos I e II, da Constituição;
II – por falta, sem licença, às sessões, por mais de seis meses consecutivos (Constituição, art. 48, § 1º);
III – por procedimento incompatível com o decôro parlamentar (Constituição, art. 48, § 2º).
1947

Art. 108. O Deputado perderá o mandato:
I – por infração ao art. 48 da Constituição da República;
II – por procedimento incompatível com o decoro parlamentar (Constituição da República, art. 48, § 2º).
1928

Art. 15. (...)
§ 1º O exercício de qualquer funcção publica por um Deputado durante as sessões do
Congresso determinará a perda do seu mandato.
1904

Art. 9º (...)
Paragrapho unico. A inobservância dos preceitos contidos neste artigo e no antecedente
importa perda do mandato. (Const., art. 34.)

§ 1º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta de
seus membros, mediante provocação da Mesa ou de Partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.66
65

O conteúdo desse inciso já estava previsto na Resolução nº 12 de 1951.

66

Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 47 de 2013. Redação original: “§ 1º Nos casos dos
incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados, em escrutínio secreto
e por maioria absoluta de votos, mediante provocação da Mesa ou de Partido com representação no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.”
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Art. 240

§ 2º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda do mandato será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer Deputado,
ou de Partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ao
representado, consoante procedimentos específicos estabelecidos em Ato,
ampla defesa perante a Mesa.
1972

Art. 255. (...)
§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato poderá ser provocada por iniciativa de qualquer Deputado, da Mesa ou de Partido político, mediante representação
documentada, e dependerá do voto da Casa, em escrutínio secreto.
§ 2º No caso do inciso III, a representação poderá ser de iniciativa de qualquer
Deputado, de Partido político eu do Primeiro Suplente do Partido, e a perda do mandato será declarada pela Mesa, assegurada ao representado plena defesa e podendo a
decisão ser objeto de apreciação judicial.
§ 3º No caso do inciso IV, a perda é automática e declarada pela Mesa.
§ 4º No caso do inciso V, decretada pela Justiça Eleitoral, a perda do mandato será
declarada pela Mesa.
1955

Art. 190. A perda de mandato de Deputado nos casos previstos nos números I, II e III
do artigo anterior dar-se-á, nos têrmos do § 1º do artigo 48 da Constituição, mediante
provocação de qualquer Deputado, ou representação documentada de Partido Político,
ou do Procurador Geral da República.
Art. 192. Nos casos previstos nos nos I, II e III do art. 189 a perda de mandato será
declarada pela Câmara com o quorum previsto no art. 42 da Constituição. No caso do
nº IV se-lo-á pelo voto de dois têrços dos membros da Câmara, na conformidade do que
dispõe o § 2º do art. 48 da Constituição.
1949

Art. 178. A perda de mandato de Deputado, nos casos previstos nos ns. I e II do artigo
anterior, dar-se-á, nos têrmos do § 1º do art. 48 da Constituição, mediante provocação
de qualquer Deputado, ou representação documentada de Partido Político ou do Procurador Geral da República.
Art. 180. Nos casos previstos nos ns. I e II do art. 177, a perda de mandato será declarada pela Câmara, por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos Deputados. No
caso do nº III, sê-lo-á pelo voto de dois têrços dos membros da Câmara, na conformidade do que dispõe o § 2º do art. 48 da Constituição.
1947

Art. 108. (...)
§ 1º A perda de mandato de Deputado, nos têrmos do § 1º do art. 48 da Constituição,
terá lugar mediante:
I – provocação de qualquer Deputado;
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II – representação documentada:
a) de Partido Político;
b) do Procurador-Geral da República.
Art. 8º (...)
§ 9º As faltas dos Deputados não licenciados devem ser convenientemente justificadas
para o fim exclusivo de não serem computados no período de tempo de seis meses
consecutivos, que determina a perda do mandato, nos têrmos do artigo 48, § 1º da
Constituição da República.

§ 3º A representação, nos casos dos incisos I e VI, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes
normas:67
I – recebida e processada na Comissão, será fornecida cópia da representação ao Deputado, que terá o prazo de cinco sessões para apresentar defesa
escrita e indicar provas;
II – se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão nomeará
defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo;
III – apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer
no prazo de cinco sessões, concluindo pela procedência da representação
ou pelo arquivamento desta; procedente a representação, a Comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido da perda do mandato;
IV – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma
vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e
distribuído em avulsos, será incluído em Ordem do Dia.
1972

Art. 255. (...)
§ 5º A representação será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que proferirá seu parecer em quinze dias, concluindo:
a) nos casos dos incisos I e II, pela aceitação da representação para melhor exame ou
pelo seu arquivamento;
b) no caso do inciso III, pela procedência, ou não, da representação.
§ 6º O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez lido no expediente,
publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, será:
67
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Caput do parágrafo com redação dada pela Resolução nº 25 de 2001. Redação original: “§ 3º A representação, nos casos dos incisos I, II e VI, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, observadas as seguintes normas:”
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a) nos casos dos incisos I e II, incluído em Ordem do Dia;
b) nos casos do inciso III, encaminhado à Mesa para decisão.
Art. 256. Admitida a representação pelo voto do Plenário, o Presidente designará Comissão composta de nove membros para instrução da matéria.
§ 1º Recebida e processada, será fornecida cópia da representação ao acusado, que terá
o prazo de quinze dias, prorrogável por mais quinze, para apresentar, à Comissão,
defesa escrita.
§ 2º Apresentada ou não a defesa, a Comissão, após proceder às diligências que entender necessárias, emitirá parecer, concluindo por projeto de resolução, no sentido da
perda do mandato ou do arquivamento definitivo do processo.
§ 3º Para falar sobre o parecer, será concedida vista do processo ao acusado pelo prazo
de dez dias.
1955

Art. 190. (...)
§ 1º Recebida, pela Mesa, a representação, será a mesma enviada à Comissão de Constituição e Justiça, para instauração do respectivo processo.
§ 2º A Comissão de Constituição e Justiça adotará as normas prescritas para as Comissões de Inquérito na realização do processo previsto no parágrafo anterior, assegurada
ampla defesa ao acusado.
§ 3º A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que concluir pela procedência da
representação, formulará projeto de resolução nesse sentido.
§ 4º Quando à Comissão de Constituição e Justiça parecer, preliminarmente,
desnecessária a instauração de processo sôbre perda de mandato, proporá, desde logo,
a Câmara, o arquivamento da respectiva representação.
1949

Art. 178. (...)
§ 1º Recebida, pela Mesa, a representação, será a mesma enviada à Comissão de
Constituição e Justiça, para instauração do respectivo processo.
§ 2º A Comissão de Constituição e Justiça adotará as normas prescritas para as
Comissões de Inquérito, na realização do processo previsto no parágrafo anterior,
assegurada ampla defesa ao acusado.
§ 3º A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que concluir pela procedência da
representação, formulará projeto de resolução nesse sentido.
§ 4º Quando à Comissão de Constituição e Justiça parecer, preliminarmente,
desnecessária a instauração de processo sôbre perda de mandato, proporá, desde logo,
à Câmara, o arquivamento da representação.
1947

Art. 108. (...)
§ 2º Recebida pela Mesa, a representação em que se solicite à Câmara a decretação da
perda de mandato de determinado Deputado, será enviada a Comissão de Constituição
e Justiça.
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§ 3º A Comissão de Constituição e Justiça adotará as normas prescritas para as
Comissões de Inquérito na realização do processo previsto no parágrafo anterior,
assegurada ampla defesa ao acusado.
§ 4º A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que concluir considerando procedente
a representação em que se pleiteie a perda de mandato de Deputado, formulará projeto de
resolução.
§ 5º Quando à Comissão de Constituição e Justiça parecer, preliminarmente,
desnecessária a instauração de processo sôbre perda de mandato, proporá, desde logo,
à Câmara o arquivamento da referida representação.
1928

Art. 16. Quando o Deputado incorrer em pena de perda do mandato, o Presidente da
Camara, ex officio ou a requerimento de qualquer cidadão, dará conhecimento do facto
ás Commissões de Poderes e de Constituição e Justiça, que, em reunião conjuncta,
darão parecer a respeito no prazo de cinco dias.
§ 1º Esse parecer será submettido a discussão única e poderá ser emendado em suas
conclusões.
§ 2º Sempre que houver voto em separado, ou emenda, ás conclusões do parecer, o
Presidente da Camara, ex officio ou a requerimento de qualquer Deputado, consultará
a Camara sobre a preferencia para votação.
§ 3º Resolvida; preliminarmente, a preferencia, a Camara pronunciar-se-á de meritis
em votação nominal.
§ 4º Decretada pela Camara a perda do mandato, o Presidente declarará aberta a vaga
para todos os effeitos legaes.

CAPÍTULO IV
DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE
Art. 241. A Mesa convocará, no prazo de quarenta e oito horas, o Suplente
de Deputado nos casos de:
I – ocorrência de vaga;
II – investidura do titular nas funções definidas no art. 56, I, da Constituição Federal;
III – licença para tratamento de saúde do titular, desde que o prazo original seja superior a cento e vinte dias, vedada a soma de períodos para esse
efeito, estendendo-se a convocação por todo o período de licença e de suas
prorrogações.

782

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 241

1972

Art. 259. A Mesa convocará, imediatamente, o Suplente de Deputado, nos casos de
ocorrência de vaga (art. 250) ou quando da investidura na função de Ministro de
Estado, Secretário de Estado ou Prefeito de Capital, nos termos do art. 36, § 1º, da
Constituição.
Parágrafo único. A Mesa convocará, igualmente, o Suplente do Deputado que não tenha
prestado o compromisso no período correspondente, na respectiva sessão legislativa, à terça
parte das sessões ordinárias da Câmara, contadas do início da legislatura, ou da diplomação.
1955

Art. 186. (...)
§ 4º A Mesa convocará, imediatamente, o Suplente do Deputado licenciado por mais
de três meses, ou que se afaste do exercício do mandato, sem prazo determinado, nas
hipóteses dos números I e II deste artigo.
§ 5º A Mesa convocará o Suplente do Deputado que, nos têrmos do art. 51 da Constituição, deixar o exercício do mandato.
(...)
§ 7º A Mesa convocará a Suplente de Deputado que, cento e oitenta dias após o início da
legislatura, ou da diplomação, não tenha prestado o compromisso.
§ 8º O Suplente convocado só poderá requerer a licença prevista no item III, após exercer o mandato durante mais de noventa dias.
1949

Art. 175. (...) [Os incisos foram introduzidos por meio da Resolução da Câmara dos
Deputados nº 21, de 1948.]
§ 5º A Mesa somente convocará o Suplente do Deputado licenciado por mais de três
meses, e deverá fazê-lo no dia da aprovação do projeto que conceder a licença.
§ 6º A Mesa convocará o Suplente do Deputado que, nos têrmos do art. 51 da Constituição, deixar o exercício do mandato.
1947

Art. 7º (...)
§ 2º (...)
IX – a Mesa convocará o Suplente de Deputado licenciado no dia da aprovação do projeto que conceder a licença;
X – a Mesa convocará o Suplente do Deputado que deixar o exercício do mandato nos
têrmos dos artigos 49 e 51 da Constituição da República, ao ter conhecimento da sua
posse;
XI – será de trinta dias o prazo a contar da convocação, para a posse de qualquer Suplente;
XII – o prazo do número anterior é prorrogável por quinze dias, a requerimento justificado do interessado, ou do seu Partido;
XIII – serão convocados, sucessivamente, os Suplentes imediatos aos que não atenderem à convocação prevista nos números IX a XII.
(...)

783

Art. 241

Memória e análise de leis

§ 5º A Mesa convocará o Suplente de Deputado investido nalguma das funções mencionadas no art. 51 da Constituição, logo que tiver ciência da respectiva posse.
§ 6º No caso de licença de mais de cento e oitenta dias, será, também, convocado o
Suplente do Deputado que a obtiver.
§ 7º O Suplente convocado, ou para substituição, ou para preenchimento de vaga terá,
para tomar posse, o prazo de trinta dias, prorrogável, por mais quinze, a requerimento
justificado do interessado, ou do seu Partido.
§ 8º Não sendo atendida a convocação no prazo regimental, serão convocados os Suplentes imediatamente classificados, observado o dispôsto no parágrafo anterior.
1928

Art. 17. Sempre que se dér vaga na Camara dos Deputados, a Mesa, por intermedio do
1º Secretario, communicará o facto ao Governo do respectivo Estado, para seu immediato preenchimento.
Paragrapho unico. Si a vaga houver decorrido na representação do Districto Federal a
communicação respectiva será feita ao Ministerio do Interior.
Art. 18. A vaga na Camara dos Deputados deverá ser preenchida no prazo maximo de
tres mezes a contar da data em que se verificou.
§ 1º Si o Governo do Estado em cuja representação se abrir a vaga, ou o Ministro do
Interior, no Districto Federal, não designar o dia para a nova eleição, dentro em 30 dias,
a contar da data da sua verificação, a Mesa da Camara designal-o-á.
§ 2º A attribuição conferida pelo paragrapho anterior á Mesa da Camara dos Deputados
será exercida, no intervalo das sessões legislativas, pelo seu Presidente.
§ 3º O prazo para o preenchimento de vagas provenientes de perda de mandato
contar-se-á da data em que esta for decretada pela Camara.
1904

Art. 25. No caso de morte do Deputado, ou perda de seu logar, por qualquer motivo, inclusive renuncia, a Mesa da Camara, por intermedio do 1º Secretario, fará ao Governo
do respectivo Estado por onde se der a vaga, no prazo de cinco dias, a devida communicação, para que mande immediatamente proceder a nova eleicão. Si a vaga se der na
representação do Districto Federal, a communicação será feita ao Ministro do Interior.
1891

Art. 13. No caso de morte do Deputado, ou perda de seu logar por qualquer motivo, inclusive renuncia, a Mesa da Camara, por intermedio do 1º Secretario, fará ao respectivo
Governo do Estado por onde se dér a vaga a devida communicação, para que mande
immediatamente proceder á nova eleição. Si a vaga se der na representação do Districto
Federal, a communicação será feita ao Ministro do Interior.

§ 1º Assiste ao Suplente que for convocado o direito de se declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência por escrito à
Mesa, que convocará o Suplente imediato.
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1972

Art. 260. Assiste ao Suplente, que for convocado, o direito de se declarar impossibilitado para assumir o exercício do mandato, devendo, neste caso, dar ciência, por escrito,
à Mesa, que convocará, imediatamente, o Suplente seguinte.
Art. 261. Ao Suplente impedido de assumir o mandato aplicar-se-á o disposto no
art. 36, § 1º, da Constituição.

§ 2º Ressalvadas as hipóteses de que trata o parágrafo anterior, de doença
comprovada na forma do art. 236, ou de estar investido nos cargos de que
trata o art. 56, I, da Constituição Federal, o Suplente que, convocado, não
assumir o mandato no período fixado no art. 4º, § 6º, III, perde o direito à
suplência, sendo convocado o Suplente imediato.
1972

Art. 260. (...)
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese de doença comprovada, o Suplente que, convocado, não assumir o mandato no período correspondente, na respectiva sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, contadas da convocação, perde o
direito à suplência, sendo convocado o Suplente imediato.
1955

Art. 186. (...)
§ 6º Será de cento e oitenta dias o prazo a contar da convocação, para a posse de qualquer Suplente, findo o qual serão convocados, sucessivamente, os Suplentes imediatos
aos que não atenderem a convocação prevista nos parágrafos anteriores.
1949

Art. 175. (...)
§ 7º Será de trinta dias, prorrogáveis por mais quinze, a requerimento justificado do
interessado, ou do seu Partido, o prazo, a contar da convocação, para a posse de qualquer Suplente.
§ 8º Serão convocados, sucessivamente, os Suplentes imediatos aos que não atenderem
à convocação prevista nos parágrafos anteriores.
1947

Art. 7º (...)
§ 2º (...)
XI – será de trinta dias o prazo a contar da convocação, para a posse de qualquer
Suplente;
XII – o prazo do número anterior é prorrogável por quinze dias, a requerimento justificado do interessado, ou do seu Partido;
XIII – serão convocados, sucessivamente, os Suplentes imediatos aos que não atenderem à convocação prevista nos números IX a XII.
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Art. 242. Ocorrendo vaga mais de quinze meses antes do término do
mandato e não havendo Suplente, o Presidente comunicará o fato à Justiça
Eleitoral para o efeito do art. 56, § 2º, da Constituição Federal.
Art. 243. O Suplente de Deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da Mesa ou de Suplente
de Secretário, para Presidente ou Vice-Presidente de Comissão, para integrar a Procuradoria Parlamentar, para Ouvidor-Geral ou Ouvidor substituto, para Corregedor ou Corregedor substituto, para Procuradora da
Mulher ou Procuradora Adjunta ou para Coordenadora-Geral dos Direitos da Mulher ou Coordenadoras Adjuntas.68
1972

Art. 5º (...)
§ 4º O Suplente de Deputado não poderá ser eleito para os cargos da Mesa, nem para
Suplente dos Secretários.
Art. 26. (...)
§ 3º O Suplente de Deputado não poderá ser eleito para a Presidência ou Vice-Presidência
de Comissão.
1962

Art. 6º O Suplente de Deputado não poderá ser eleito para os cargos da Mesa nem para
a Presidência ou Vice-Presidência de Comissão.

CAPÍTULO V
DO DECORO PARLAMENTAR
Art. 244. O Deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar
ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao

68
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 31 de 2013. Redação original: “Art. 243. O Suplente de
Deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da
Mesa ou de Suplente de Secretário, nem para Presidente ou Vice-Presidente de Comissão, ou integrar
a Procuradoria Parlamentar.”
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Art. 247

processo disciplinar previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar,
que definirá também as condutas puníveis.69
Art. 245. (Revogado.)70
Art. 246. (Revogado.)71
Art. 247. (Revogado.)72

69

Artigo com redação dada pela Resolução nº 25 de 2001. Redação original: “Art. 244. O Deputado que
descumprir os deveres inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete a sua dignidade, estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste Regimento e no Código de Ética e Decoro
Parlamentar, que poderá definir outras infrações e penalidades, entre estas as seguintes: I – censura;
II – perda temporária do exercício do mandato, não excedente de trinta dias; III – perda do mandato.
§ 1º Considera-se atentatório do decoro parlamentar usar, em discurso ou proposição, de expressões
que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes. § 2º É incompatível com o decoro parlamentar: I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a membro do Congresso Nacional; II – a percepção de vantagens indevidas; III – a prática de irregularidades
graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes.”

70

Artigo revogado pela Resolução nº 25 de 2001. Redação original: “Art. 245. A censura será verbal ou escrita. § 1º A censura verbal será aplicada em sessão pelo Presidente da Câmara ou de Comissão, no âmbito
desta, ou por quem o substituir, quando não caiba penalidade mais grave, ao Deputado que: I – inobservar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento Interno; II –
praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa; III – perturbar a ordem
das sessões da Câmara ou das reuniões de Comissão. § 2º A censura escrita será imposta pela Mesa, se
outra cominação mais grave não couber, ao Deputado que: I – usar, em discurso ou proposição, de expressões atentatórias do decoro parlamentar; II – praticar ofensas físicas ou morais no edifício da Câmara
ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão, e respectivas presidências.”
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Artigo revogado pela Resolução nº 25 de 2001. Redação original: “Art. 246. Considera-se incurso na
sanção de perda temporária do exercício do mandato, por falta de decoro parlamentar, o Deputado que:
I – reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do artigo antecedente; II – praticar transgressão grave
ou reiterada aos preceitos do Regimento Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar; III – revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou Comissão haja resolvido devam ficar secretos;
IV – revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na
forma regimental; V – faltar, sem motivo justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta
e cinco intercaladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária. § 1º Nos casos dos incisos I
a IV, a penalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples, assegurada
ao infrator a oportunidade de ampla defesa. § 2º Na hipótese do inciso V, a Mesa aplicará, de ofício, o
máximo da penalidade, resguardado o princípio da ampla defesa.”

72

Artigo revogado pela Resolução nº 25 de 2001. Redação original: “Art. 247. A perda do mandato
aplicar-se-á nos casos e na forma previstos no art. 240 e seus parágrafos.”
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Art. 248. (Revogado.)73
1972

Art. 262. O Deputado que abusar das prerrogativas inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete a sua dignidade, está sujeito às seguintes medidas;
I – censura;
II – suspensão do exercício do mandato;
III – perda do mandato.
Art. 263. A censura constituir-se-á em:
I – verbal;
II – escrita.
Art. 264. A censura será aplicada aos que:
I – praticarem transgressão reiterada aos preceitos do Regimento Interno;
II – perturbarem a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões das Comissões;
III – usarem, nos discursos ou pareceres, de expressões ofensivas a membros do Poder
Legislativo ou às autoridades constituídas dos demais Poderes da República.
Art. 265. Incorrem em suspensão os que:
I – reincidirem nas hipóteses previstas no artigo anterior;
II – revelarem debates e deliberações que a Câmara ou as Comissões hajam resolvido
devam ficar secretos.
Art. 266. A penalidade de suspensão, que não poderá exceder a quinze dias, será aplicada pelo Plenário, aberta ao acusado a oportunidade de ampla defesa.
Art. 267. A perda do mandato aplicar-se-á nos casos e na forma previstos no art. 255 e
respectivos parágrafos.
Parágrafo único. A decisão do Plenário, nas hipóteses dos incisos I e II do referido
art. 255, se afirmativa, dependerá do voto da maioria absoluta de seus membros.
Art. 268. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição
ou mediante laudo médico passado por junta nomeada pela Mesa da Câmara, será o
Deputado suspenso do mandato, sem perda dos subsídios, enquanto durar os seus efeitos.
§ 1º No caso de o Deputado se negar a submeter-se ao exame previsto neste artigo,
poderá o Plenário, em sessão secreta, por deliberação de dois terços dos seus membros,
aplicar-lhe a medida suspensiva.
§ 2º A junta a que se refere este artigo deverá ser constituída, no mínimo, de três médicos, de
reputada idoneidade profissional não pertencentes aos serviços da Câmara ou do Senado.
Art. 269. Quando no curso de uma discussão um Deputado for acusado de ato que
ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente da Câmara que designe uma Comissão que julgue dentro de prazo breve a veracidade da acusação, podendo concluir
pela proposta de censura ao ofensor, no caso de improcedência da acusação.
73
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Artigo revogado pela Resolução nº 25 de 2001. Redação original: “Art. 248. Quando, no curso de uma
discussão, um Deputado for acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente da Câmara ou de Comissão que mande apurar a veracidade da argüição e o cabimento de censura
ao ofensor, no caso de improcedência da acusação.”

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 250

1955

Art. 191. O processo de perda de mandato de Deputado, por procedimento incompatível com o decôro parlamentar, será instaurado por iniciativa da Mesa, ou mediante
representação fundamentada, subscrita por Líder de Partido ou cinqüenta Deputados.
§ 1º Tomada a iniciativa, ou recebida a representação, será nomeada pelo Presidente,
uma Comissão Especial de cinco membros, que se incumbirá do processo, e apresentará afinal, o seu parecer à Câmara.
§ 2º Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Especial, prevista no parágrafo anterior, as
normas estabelecidas, de referência à Comissão de Constituição e Justiça, nos §§ 2º, 3º
e 4º do artigo anterior.
§ 3º O parecer da Comissão Especial será discutido e votado em sessão secreta, salvo se
o contrário fôr deliberado pela Câmara.
1949

Art. 179. O processo de perda de mandato de Deputado, por procedimento incompatível com o decôro parlamentar, será instaurado por iniciativa da Mesa, ou mediante
representação fundamentada, subscrita por Líder de Partido ou cinqüenta Deputados.
§ 1º Tomada a iniciativa, ou recebida a representação, será nomeada, pelo Presidente,
uma Comissão Especial de cinco membros, que se incumbirá do processo e apresentará, afinal, o seu parecer à Câmara.
§ 2º Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Especial as normas estabelecidas, de referência à Comissão de Constituição e Justiça, nos §§ 2º, 3º e 4º do artigo anterior.
§ 3º O parecer da Comissão Especial será discutido e votado na sessão secreta, salvo se
o contrário fôr deliberado pela Câmara.

CAPÍTULO VI
DA LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Art. 249. (Revogado.)74
Art. 250. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos serão
remetidos à Casa dentro de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade
da autoridade que a presidir, cuja apuração será promovida de ofício pela Mesa.
74

Artigo revogado tacitamente pela Emenda Constitucional nº 35 de 2001. Redação original: “Art. 249.
A solicitação do Presidente do Supremo Tribunal Federal para instaurar processo criminal contra
Deputado será instruída com a cópia integral dos autos da ação penal originária ou do inquérito policial.”
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1928

Art. 9º (...)
§ 4º (...) Neste caso [de prisão ou processo por flagrante de crime inafiançável], o processo será levado somente até a pronuncia exclusive e remettido neste estado, pela autoridade processante, á Camara dos Deputados, que resolverá, soberanamente sobre o
merecimento das provas e procedencia da accusação.
1904

Art. 12. (...) Neste caso [de prisão ou processo por flagrante de crime inafiançável], não
optando o accusado pelo julgamento immediato, levado o processo até a pronuncia
exclusive, a autoridade processante remetterá os autos á Camara para que esta resolva
sobre a procedencia da accusação (Const., art. 20).

Art. 251. Recebida a solicitação ou os autos de flagrante, o Presidente despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes normas:
I – no caso de flagrante, a Comissão resolverá preliminarmente sobre a
prisão, devendo:
a) ordenar apresentação do réu preso, que permanecerá sob sua custódia
até o pronunciamento da Casa sobre o relaxamento ou não da prisão;
b) oferecer parecer prévio, facultada a palavra ao Deputado envolvido ou
ao seu representante, no prazo de setenta e duas horas, sobre a manutenção ou não da prisão, propondo o projeto de resolução respectivo, que
será submetido até a sessão seguinte à deliberação do Plenário, pelo voto
secreto da maioria de seus membros;
II – vencida ou inocorrente a fase prevista no inciso I, a Comissão proferirá parecer, facultada a palavra ao Deputado ou ao seu representante, no
prazo de dez sessões, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do
pedido de licença ou pela autorização, ou não, da formação de culpa, no
caso de flagrante, propondo o competente projeto de resolução;
III – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma
vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e
em avulsos, será incluído em Ordem do Dia;
IV – se, da aprovação do parecer, pelo voto secreto da maioria dos membros da
Casa, resultar admitida a acusação contra o Deputado, considerar-se-á dada
a licença para instauração do processo ou autorizada a formação de culpa;
V – a decisão será comunicada pelo Presidente ao Supremo Tribunal Federal dentro em duas sessões;
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Art. 252

Parágrafo único. Estando em recesso a Casa, as atribuições conferidas
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e ao Plenário serão
exercidas cumulativamente pela Comissão Representativa do Congresso
Nacional, a que se reporta o § 4º do art. 58 da Constituição Federal, se assim
dispuser o Regimento Comum; caso contrário, as mencionadas atribuições
serão desempenhadas plenamente pela Mesa, ad referendum do Plenário.

TÍTULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CAPÍTULO I
DA INICIATIVA POPULAR DE LEI
Art. 252. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles, obedecidas as seguintes condições:
I – a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral;
II – as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado, Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara;
III – será lícito a entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação
de projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela
coleta das assinaturas;
IV – o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada unidade da
Federação, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes;
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V – o projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da Mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação;
VI – o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos
demais, integrando a numeração geral das proposições;
VII – nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral,
poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte
minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da
apresentação do projeto;
VIII – cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, podendo, caso contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania em proposições autônomas, para tramitação em separado;
IX – não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular por
vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania escoimá-lo dos
vícios formais para sua regular tramitação;
X – a Mesa designará Deputado para exercer, em relação ao projeto de lei
de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este Regimento ao Autor de proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha
sido, com a sua anuência, previamente indicado com essa finalidade pelo
primeiro signatário do projeto.

CAPÍTULO II
DAS PETIÇÕES E REPRESENTAÇÕES E OUTRAS FORMAS
DE PARTICIPAÇÃO
Art. 253. As petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, ou imputados a membros da Casa, serão
recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, pelas Comissões ou
pela Mesa, conforme o caso, desde que:
I – encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, devidamente identificadas em formulário próprio, ou por telefone, com a identificação do Autor;
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Art. 254

II – o assunto envolva matéria de competência da Câmara dos Deputados.75
Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida
mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, de exposições e propostas oriundas de entidades científicas e
culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a do inciso
XII do art. 32.
§ 1º As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto no
inciso I do artigo 253, receberem parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa serão transformadas em proposição legislativa de sua
iniciativa, que será encaminhada à Mesa para tramitação.
§ 2º As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas ao arquivo.
§ 3º Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão de Legislação
Participativa, no que couber, as disposições regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas Comissões.
§ 4º As demais formas de participação recebidas pela Comissão de Legislação Participativa serão encaminhadas à Mesa para distribuição à Comissão ou Comissões competentes para o exame do respectivo mérito, ou
à Ouvidoria, conforme o caso.76
1826

136. A todo o cidadão he licito reprezentar por meio do Presidente da Camara, ou
qualquer Deputado o que julgar proveitoso á Nação, tendo a reprezentação por fim o
estabelecimento de alguma ley, ou o exercicio de alguma das attribuiçoens da Camara.

75

Artigo com redação dada pela Resolução nº 19 de 2001. Redação original: “Art. 253. As petições,
reclamações ou representações de qualquer pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão das autoridades e entidades públicas, ou imputados a membros da Casa, serão recebidas e examinadas pelas Comissões ou pela Mesa, respectivamente, desde que: I – encaminhadas por escrito, vedado o anonimato
do autor ou autores; II – o assunto envolva matéria de competência do colegiado. Parágrafo único.
O membro da Comissão a que for distribuído o processo, exaurida a fase de instrução, apresentará
relatório na conformidade do art. 37. no que couber, do qual se dará ciência aos interessados.”
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 21 de 2001. Redação original: “Art. 254. A participação da
sociedade civil poderá, ainda, ser exercida através do oferecimento de pareceres técnicos, exposições
e propostas oriundas de entidades científicas e culturais, de associações e sindicatos e demais instituições representativas. Parágrafo único. A contribuição da sociedade civil será examinada por Comissão
cuja área de atuação tenha pertinência com a matéria contida no documento recebido.”
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137. Para que as reprezentaçoens sejão aceitas he necessario que venhão asignadas, e
reconhecido o nome, a asignatura por hum tabellião do lugar, onde se reunira Assemblea Geral.
138. Não se admittirão reprezentaçoens asignadas por mais de huma pessoa.
139. O Presidente, ou Deputado, a que tiver sigo entregue a reprezentação, annunciará
á Camara, que a recebeo, declarando o nome, de quem a fez, e objecto, sobre que versa.
140. Se a reprezentação tiver por fim algum projecto de ley, será remettida á Commissão, a que por sua natureza pertencer.
141. A Commissão examinará a representação, e se a não achar attendivel, assim o participará á Camara, que votará, sem preceder discussão, se há de regeitar se, ou reduzir
se a projecto.
142. Se a Commissão a achar attendivel proporá á Camara, que se reduza a projecto, e
a Camara votará sobre isso sem preceder discussão.
143. Assentado que a reprezentação se reduza a projecto, a Commissão se occupará
deste trabalho, de accôrdo com o Author que será chamado para comparecer, querendo.
144. Aprezentado o projecto pela Commissão a Camara por meio do seu Presidente o
mandará inserir no livro do registo de projectos; e seguir-se-há a respeito delle o mesmo, que nos artigos 128 e seguintes se determina a respeito dos outros projectos, depois
de aprovados para a deliberação.
145. Se a reprezentação não tiver por fim algum projecto de ley so será admittida, como
indicação, se o Deputado, a quem fôra dirigida, ou qualquer outro, adoptar como sua,
e seguirá os termos das mais indicaçoens.

CAPÍTULO III
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública
com entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante,
atinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer membro
ou a pedido de entidade interessada.
Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a Comissão selecionará, para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados às entidades participantes, cabendo ao Presidente da
Comissão expedir os convites.

794

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

Art. 256

§ 1º Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria
objeto de exame, a Comissão procederá de forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião.
§ 2º O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá, para tanto, de vinte minutos, prorrogáveis a juízo da Comissão, não
podendo ser aparteado.
§ 3º Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o Presidente da Comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou
determinar a sua retirada do recinto.
§ 4º A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se para
tal fim tiver obtido o consentimento do Presidente da Comissão.
§ 5º Os Deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo
o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica,
pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes.
1972

Art. 61. Cada Comissão Permanente poderá realizar, uma vez por mês, reunião de
audiência pública para esclarecer assunto específico e de interesse legislativo, atinente
a sua competência.
§ 1º A reunião será instalada, por proposta da Comissão, mediante autorização prévia
do Presidente da Câmara, que designará a respectiva data.
§ 2º Em hipótese alguma a reunião de audiência pública poderá dilatar-se por período
superior ao correspondente a três sessões ordinárias da Câmara.
Art. 62. Autorizada a reunião de audiência pública, a Comissão selecionará, para serem
ouvidos, as pessoas interessadas e os especialistas com qualificação, procedendo à indicação dos nomes ao Presidente da Câmara para expedição dos convites.
§ 1º Na hipótese de haver defensores e opositores, relativamente à matéria objeto de exame,
a Comissão procederá de forma que possibilite a audiência de todas as partes interessadas.
§ 2º Os interessados na matéria a ser debatida devem, previamente, e por escrito, apresentar à Comissão exposição conclusiva a favor ou contra.
Art. 63. O orador deverá limitar-se à leitura do seu pronunciamento sobre a questão
em debate.
§ 1º Caso o orador se desvie da leitura do seu pronunciamento, conforme o previsto
neste artigo, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o Presidente da Comissão cassar-lhe-á
a palavra ou determinará a sua retirada do recinto.
§ 2º O orador pode expor sua opinião por intermédio de seu representante devidamente credenciado, se para tal fim tiver obtido o consentimento do Presidente da Comissão.
Art. 64. Os membros da Comissão poderão, terminada a leitura, interpelar o orador
estritamente sobre a exposição lida, por prazo nunca superior a três minutos.
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Parágrafo único. O orador terá o mesmo prazo para responder a cada Deputado,
sendo-lhe vedado interpelar os membros da Comissão.
Art. 65. Dos pronunciamentos feitos poderão ser fornecidas cópias aos interessados.
Art. 67. Quando convidadas para reunião de audiência pública, altas autoridades civis,
militares ou eclesiásticas poderão manifestar seus pontos de vista sobre a matéria por
intermédio de representante ou comunicação escrita.

Art. 257. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência
pública os membros de representação diplomática estrangeira.
1972

Art. 66. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública os membros de Corpo Diplomático estrangeiro.

Art. 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se,
no âmbito da Comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que
os acompanharem.
Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças ou
fornecimento de cópias aos interessados.
1972

Art. 68. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á uma ata, arquivando-se, no âmbito
de cada Comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem.
Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, a requerimento de Deputado, o traslado de peças.

CAPÍTULO IV
DO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES E DA IMPRENSA
Art. 259. Além dos ministérios e entidades da administração federal indireta, poderão as entidades de classe de grau superior, de empregados
e empregadores, autarquias profissionais e outras instituições de âmbito
nacional da sociedade civil credenciar junto à Mesa representantes que
possam, eventualmente, prestar esclarecimentos específicos à Câmara,
através de suas Comissões, às Lideranças e aos Deputados em geral e ao
órgão de assessoramento institucional.
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Art. 260

§ 1º Cada ministério ou entidade poderá indicar apenas um representante, que
será responsável perante a Casa por todas as informações que prestar ou opiniões que emitir quando solicitadas pela Mesa, por Comissão ou Deputado.
§ 2º Esses representantes fornecerão aos Relatores, aos membros das Comissões, às Lideranças e aos demais Deputados interessados e ao órgão de
assessoramento legislativo exclusivamente subsídios de caráter técnico, documental, informativo e instrutivo.
§ 3º Caberá ao Primeiro-Secretário expedir credenciais a fim de que os
representantes indicados possam ter acesso às dependências da Câmara,
excluídas as privativas dos Deputados.
1972

Art. 60. Poderão as entidades de classe de grau superior, de empregados e empregadores, e órgão de profissionais liberais, credenciar oficialmente à Mesa representantes que
possam, eventualmente, prestar esclarecimentos específicos à Câmara, através de seus
órgãos técnicos.
§ 1º Cada entidade poderá indicar apenas um representante, que será responsável, perante a Câmara, por todas as informações e opiniões que emitir.
§ 2º Caberá a esses representantes fornecer subsídios ao Relator, aos membros da Comissão e ao órgão de assessoramento legislativo sobre proposição de seu interesse, em nível
técnico e de caráter exclusivamente documental, informativo e instrutivo, de dados e
pontos de vista.
§ 3º Caberá ao 1º Secretário expedir credenciais a fim de que os representantes indicados possam ter acesso às dependências da Câmara, excluídas as privativas dos
Deputados.
§ 4º O credenciamento previsto neste artigo será exercido sem ônus para a Câmara.

Art. 260. Os órgãos de imprensa, do rádio e da televisão poderão credenciar seus profissionais, inclusive correspondentes estrangeiros, perante a
Mesa, para exercício das atividades jornalísticas, de informação e divulgação, pertinentes à Casa e a seus membros.
§ 1º Somente terão acesso às dependências privativas da Casa os jornalistas e profissionais de imprensa credenciados, salvo as exceções previstas
em regulamento.
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1972

Art. 298. (...)
Parágrafo único. Somente terão acesso às dependências privativas da Câmara os jornalistas credenciados, salvo nos casos previstos em Regulamento.

§ 2º Os jornalistas e demais profissionais de imprensa credenciados pela Câmara
poderão congregar-se em comitê, como seu órgão representativo junto à Mesa.
1972

Art. 298. O Comitê de Imprensa é o órgão representativo dos jornalistas credenciados
pela Câmara.

§ 3º O Comitê de Imprensa reger-se-á por regulamento aprovado pela Mesa.
1972

Art. 299. O Comitê de Imprensa reger-se-á por regulamento baixado pela Mesa e considerado parte integrante deste Regimento.

Art. 261. O credenciamento previsto nos artigos precedentes será exercido sem ônus ou vínculo trabalhista com a Câmara dos Deputados.

TÍTULO IX
DA ADMINISTRAÇÃO E DA
ECONOMIA INTERNA
CAPÍTULO I
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Art. 262. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos especiais, aprovados pelo Plenário, considerados partes integrantes deste Regimento, e serão dirigidos pela Mesa, que expedirá as normas
ou instruções complementares necessárias.
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Art. 262

Parágrafo único. Os regulamentos mencionados no caput obedecerão ao
disposto no art. 37 da Constituição Federal e aos seguintes princípios:
I – descentralização administrativa e agilização de procedimentos, com a
utilização do processamento eletrônico de dados;
II – orientação da política de recursos humanos da Casa no sentido de que
as atividades administrativas e legislativas, inclusive o assessoramento institucional, sejam executadas por integrantes de quadros ou tabelas de pessoal
adequados às suas peculiaridades, cujos ocupantes tenham sido recrutados
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os
cargos em comissão destinados a recrutamento interno preferencialmente
dentre os servidores de carreira técnica ou profissional, ou declarados de
livre nomeação e exoneração, nos termos de resolução específica;
III – adoção de política de valorização de recursos humanos, através de
programas e atividades permanentes e sistemáticas de capacitação, treinamento, desenvolvimento e avaliação profissional; da instituição do sistema de carreira e do mérito, e de processos de reciclagem e realocação de
pessoal entre as diversas atividades administrativas e legislativas;
IV – existência de assessoramento institucional unificado, de caráter
técnico-legislativo ou especializado, à Mesa, às Comissões, aos Deputados
e à Administração da Casa, na forma de resolução específica, fixando-se
desde logo a obrigatoriedade da realização de concurso público para provimento de vagas ocorrentes, sempre que não haja candidatos anteriormente habilitados para quaisquer das áreas de especialização ou campos
temáticos compreendidos nas atividades da Consultoria Legislativa;
V – existência de assessoria de orçamento, controle e fiscalização financeira, acompanhamento de planos, programas e projetos, a ser regulamentada por resolução própria, para atendimento à Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição Federal, bem como
às Comissões Permanentes, Parlamentares de Inquérito ou Especiais da
Casa, relacionado ao âmbito de atuação destas.
1972

Art. 289. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos especiais, considerados partes integrantes deste Regimento, e serão superintendidos pela
Mesa, que expedirá as normas ou instruções complementares necessárias.
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1955

Art. 203. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão pela sua Secretaria e
reger-se-ão pelo respectivo regulamento, expedido pela Mesa.
1949

Art. 190. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão pela sua Secretaria e
reger-se-ão pelo respectivo regulamento, expedido pela Mesa.
1947

Art. 131. Os serviços da Câmara dos Deputados far-se-ão pela Secretaria e reger-se-ão
pelo regulamento expedido pela Mesa.
1934

Art. 249. Os serviços da Camara dos Deputados far-se-ão pela Secretaria e reger-se-ão
por um regulamento especial, considerado parte integrante deste Regimento.
Paragrapho único. Para o fim de elaborar e de modificar esse regulamento, a Commissão Executiva apresentará projecto de resolução.
1928

Art. 304. Os serviços da Camara dos Deputados far-se-ão pela Secretaria e reger-se-ão
por um regulamento especial, considerado parte integrante deste Regimento.
1904

Art. 224. Em regulamento especial organisado pela Mesa, serão fixadas as attribuições
e deveres dos empregados da Secretaria e subalternos.

Art. 263. Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da
Câmara poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa.
1972

Art. 289. (...)
§ 1º Nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da Câmara poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa.
1955

Art. 203. (...)
§ 1º Nenhuma proposição que modifique os serviços da Secretaria poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa.
1949

Art. 190. (...)
§ 1º Nenhuma proposição que modifique os serviços da Secretaria, ou as condições de
seu pessoal, poderá ser submetida à deliberação sem parecer da Mesa.
§ 2º Entre os funcionários da Secretaria da Câmara não poderá ser incluído, a partir da
vigência dêste Regimento, servidor de qualquer repartição, nem ser desligado, temporariamente, para ter exercício fora dela, qualquer dos seus servidores.
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Art. 264

1947

Art. 11. (...)
§ 2º Nenhuma proposição, que modifique os serviços da Secretaria, ou as condições de
seu pessoal ainda que apresentada como emenda a projeto de lei orçamentária, poderá
ser submetida à deliberação, sem parecer da Mesa, que terá para isso o prazo de 10 dias.
1934

Art. 45. Nenhuma proposição, modificando os serviços da Secretaria da Camara dos
Deputados, ou as condições de de seu pessoal, ainda mesmo que seja apresentada como
emenda a projecto de lei orçamentária, poderá ser submettida á deliberação sem parecer da Commissão Executiva.
1928

Art. 91. (...)
Paragrapho unico. Nenhuma proposição, modificando os serviços da Secretaria da Camara dos Deputados, ou as condições de de seu pessoal, ainda mesmo que seja apresentada a projecto de lei orçamentária, poderá ser submettida á deliberação sem parecer
da Commissão de Policia.
Art. 3º (...)
§ 3º As resoluções da Camara dos Deputados sobre materia de sua economia interna
serão numeradas e assignadas pelo Presidente e pelos 1º e 2º Secretarios e entrarão em
vigor desde a sua publicação, si outra data não for fixada.

Art. 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão ser encaminhadas à Mesa, para providência dentro de setenta
e duas horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao Plenário.
1972

Art. 290. As reclamações sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão
ser encaminhadas à Mesa, para providências dentro de quarenta e oito horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao Plenário.
1962

Art. 109. As reclamações sôbre irregularidades nos serviços administrativos deverão
ser encaminhadas à Mesa, para providências, dentro de 48 horas. Decorrido êsse prazo,
poderão ser levadas ao Plenário.
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CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL,
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, OPERACIONAL E
PATRIMONIAL
Art. 265. A administração contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial e o sistema de controle interno serão coordenados
e executados por órgãos próprios, integrantes da estrutura dos serviços
administrativos da Casa.
§ 1º As despesas da Câmara, dentro dos limites das disponibilidades orçamentárias consignadas no orçamento da União e dos créditos adicionais
discriminados no orçamento analítico, devidamente aprovado pela Mesa,
serão ordenadas pelo Diretor-Geral.
§ 2º A movimentação financeira dos recursos orçamentários da Câmara
será efetuada junto ao Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal.
1904

Art. 227. O director da Secretaria, sob a fiscalização da Mesa servirá de thesoureiro das
quantias que foram votadas na lei do orçamento para as despezas ordinarias e eventuaes
da Camara, 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 Secretaria,
encarregado da contabilidade; ou então a algum estabelecimento bancario, si assim o
julgar mais conveniente.77
1891

Art. 194. 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 despezas ordinarias 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
Secretaria, encarregado da contabilidade; ou então a algum estabelecimento bancario,
si assim o julgar mais conveniente a Mesa.

§ 3º Serão encaminhados mensalmente à Mesa, para apreciação, os balancetes analíticos e demonstrativos complementares da execução orçamentária, financeira e patrimonial.
77
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O conteúdo desse dispositivo já havia sido introduzido no art. 195 do Regimento Interno de 13 de
julho de 1899.
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Art. 266

1904

Art. 228. No primeiro trimestre de cada anno o director apresentará a necessaria conta
do que recebeu e despendeu e do saldo que existir em caixa, afim de ser examinada e
approvada em conferencia da Mesa.
1891

Art. 195. No primeiro trimestre de cada anno, o director apresentará a necessaria conta do que recebeu e despendeu, e do saldo que existir em caixa, afim de ser examinada
e approvada em conferencia da Mesa.

§ 4º Até trinta de junho de cada ano, o Presidente encaminhará ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas relativa ao exercício anterior.
1972

Art. 289. (...)
§ 2º As despesas realizadas pela Câmara por conta de dotações orçamentárias e de créditos adicionais estão sujeitas a prestação anual de contas.
§ 3º Até 30 de junho de cada ano, a Mesa da Câmara encaminhará ao Tribunal de Contas da União o balanço geral da receita e da despesa, efetuadas no exercício anterior.
1955

Art. 203. (...)
§ 2º As despesas realizadas pela Câmara, por conta de dotações orçamentárias e de
créditos especiais, estão sujeitas a prestação anual de contas.
§ 3º Até 10 de março de cada ano, a Mesa apresentará as contas das despesas realizadas
no ano anterior, as quais serão, posteriormente, submetidas à deliberação do Plenário.
1949

Art. 192. As despesas realizadas pela Câmara, por conta de dotações orçamentárias e
de créditos especiais, estão sujeitas a prestação de contas.
Parágrafo único. Até 10 de março de cada ano, a Mesa apresentará as contas das despesas realizadas no ano anterior, as quais serão, posteriormente, submetidas à deliberação
do Plenário.

§ 5º A gestão patrimonial e orçamentária obedecerá às normas gerais de
Direito Financeiro e sobre licitações e contratos administrativos, em vigor
para os três Poderes, e à legislação interna aplicável.
Art. 266. O patrimônio da Câmara é constituído de bens móveis e imóveis da União, que adquirir ou forem colocados à sua disposição.
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Parágrafo único. A ocupação de imóveis residenciais da Câmara por
Deputados ficará restrita ao período de exercício do mandato e será objeto
de contrato-padrão aprovado pela Mesa.

CAPÍTULO III
DA POLÍCIA DA CÂMARA
Art. 267. A Mesa fará manter a ordem e a disciplina nos edifícios da Câmara e suas adjacências.
Parágrafo único. (Revogado.)78
1928

Art. 71. (...)
Paragrapho único. As Comissões Permanentes serão constituídas:
a) a de Policia, pela Mesa;
Art. 91. Á Commissão de Policia compete (...):
c) a policia interna da Camara;
1904

Art. 58. (...)
§ 2º A Commissão de Policia é constituída pela Mesa.
1891

Art. 40. (...)
Paragrapho único. A Commissão de Policia é constituída pela Mesa.
1831

Art. 53. O Presidente, e os dous primeiros Secretarios, formão a Commissão de Policia
da Casa; mas se á requerimento de algum Deputado a Camara julgar precizos mais
alguns membros, se nomearão como os das outras Comissões.
1826

55. O Presidente, e os dois primeiros Secretarios, são membros natos da Commissão
da Policia, e Inspecção da Caza; e se a Camara julgar precizo mais alguns membros, se
nomearão como os das outras Comissões.
78
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Parágrafo revogado pela Resolução nº 25 de 2013. Redação original: “Parágrafo único. A Mesa
designará, logo depois de eleita, quatro de seus membros efetivos para, como Corregedor e
Corregedores-Substitutos, se responsabilizarem pela manutenção do decoro, da ordem e da disciplina
no âmbito da Casa.”
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Art. 268

Art. 268. Se algum Deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o Presidente da Câmara conhecerá do
fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou
inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis.79
1972

Art. 287. Se algum Deputado cometer dentro do edifício da Câmara qualquer excesso,
que deva ter repressão, a Mesa conhecerá do fato e abrirá inquérito, expondo-o à Câmara, que deliberará a respeito em sessão secreta.
1955

Art. 201. Se algum Deputado cometer, dentro do edifício da Câmara, qualquer excesso,
que deva ter repressão, a Mesa conhecerá do fato e abrirá inquérito, expondo-o à Câmara, que deliberará a respeito em sessão secreta.
1949

Art. 188. Se algum Deputado cometer, dentro do edifício da Câmara, qualquer excesso
que deva ter repressão, a Mesa conhecerá do fato, expondo-o à Câmara, que deliberará
a respeito, em sessão secreta.
1947

Art. 81. (...)
Parágrafo único. Se algum Deputado cometer, dentro do edifício da Câmara, qualquer
excesso, que deva ter repressão, a Mesa, conhecerá do fato, expondo-o à Câmara, que
deliberará a respeito, em sessão secreta.
1934

Art. 128. (...)
Paragrapho unico. Se algum Deputado commetter, dentro do edificio da Camara,
qualquer excesso, que deva ter repressão, a Commissão Executiva conhecerá do facto,
expondo-o á Camara, que deliberará a respeito em sessão secreta.
1928

Art. 181. Si algum Deputado commetter, dentro do edificio da Camara, qualquer excesso, que deva ter repressão, a Commissão de Policia conhecerá do facto, expondo-o á
Camara, que deliberará a respeito, em sessão secreta.
1904

Art. 220. Si algum dos Deputados commetter dentro do edificio da Camara qualquer
excesso que possa julgar-se digno de repressão maior que a declarada no Capitulo VII
deste Titulo, a Commissão de Policia conhecerá do facto e o exporá á Camara, para ella
determinar o que lhe parecer conveniente.
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 25 de 2013. Redação original: “Art. 268. Se algum
Deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o Presidente da Câmara ou de Comissão conhecerá do fato e promoverá a abertura de sindicância ou
inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor as sanções cabíveis.”
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1891

Art. 186. Si algum dos Deputados commetter dentro do edificio da Camara qualquer
excesso que possa julgar-se digno de repressão maior que a declarada neste capitulo, a
Commissão de Policia conhecerá do facto e o exporá á Camara, para ella determinar o
que ha de praticar-se.
1870

Art. 221. Se algum dos Deputados commetter dentro do paço da Camara qualquer
excesso, que possa julgar-se digno de repressão maior que a declarada neste capitulo, a
Commissão de Policia conhecerá do facto e o exporá á Camara para ella determinar o
que ha de praticar-se.
1831

Art. 204. Se algum dos Deputados commetter dentro do Paço da Camara qualquer
excesso que possa julgar-se digno de castigo maior, que o declarado neste capitulo, a
Commissão de Policia conhecerá do facto e o proporá á Camara para ella determinar
o que ha de praticar-se.
1826

223. Se algum dos Deputados commetter dentro do Paço da Camara qualquer excesso,
que possa julgar-se digno de castigo, maior que os declarados neste capitulo a Commissão da Policia conhecerá do facto e o proporá á Camara para ella determinar o que
deve praticar-se.

Art. 269. Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito,
instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo Corregedor
ou Corregedor substituto.
§ 1º Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
1972

Art. 288. Quando no edifício da Câmara se cometer algum delito, realizar-se-á a prisão do agente da infração, seguida de inquérito instaurado e presidido pelo diretor do
Serviço de Segurança ou pelo Corregedor ou Corregedor substituto.
§ 1º Serão observados no inquérito as leis de processo e os regulamentos policiais do
Distrito Federal no que forem aplicáveis.
1955

Art. 202. Quando, no edifício da Câmara, se cometer algum delito, realizar-se-á a prisão do criminoso, seguida de inquérito, instaurado e presidido pelo diretor do Serviço
de Segurança, ou por um dos membros da Mesa, designado pelo Presidente.
§ 1º Serão observados, no inquérito, as leis de processo e os regulamentos policiais do
Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
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Art. 269

1949

Art. 189. Quando, no edifício da Câmara, se cometer algum delito, realizar-se-á a prisão do criminoso, seguida de inquérito, instaurado e presidido pelo diretor ou chefe do
serviço de polícia, ou por um dos membros da Mesa, designado pelo Presidente.
§ 1º Serão observados, no inquérito, as leis de processo e os regulamentos policiais do
Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
1947

Art. 82. Quando, no edifício da Câmara, se cometer algum delito, realizar-se-á a prisão
do criminoso, seguida de inquérito sob a direção do diretor do serviço da sua policia
privativa, ou de uns dos membros da Mesa, designado pelo Presidente.
§ 1º Serão observados, no inquérito, as leis de processo e os regulamentos policiais do
Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
1934

Art. 129. Quando no edificio da Camara se commetter algum delicto, realizar-se-á a
prisão do criminoso, abrindo-se inquerito sob a direcção de um dos membros da Commissão Executiva desiganado pelo Presidente.
§ 1º Serão observados no processo as leis e regulamentos policiaes do Districto Federal,
no que lhe forem applicaveis.
1928

Art. 182. Quando no edificio da Camara se commetter algum delicto, realizar-se-á
a prisão do criminoso, abrindo-se inquerito, sob a direcção de um dos membros da
Commissão de Policia, designado pelo Presidente.
§ 1º Serão observados no processo as leis e regulamentos policiaes do Districto Federal,
no que lhe forem applicaveis.
1904

Art. 221. Si no edificio da Camara se perpetrar algum excesso ou delicto, a Commissão de
Policia fará pôr em custodia o culpado ou culpados, e passando a averiguar o facto, si delle
resultarem motivos sufficientes para se proceder contra os delinquentes, os entregará dentro
de vinte e quatro horas ao juiz competente, dando-se depois conta á Camara do succedido.
1891

Art. 187. Si no edificio da Camara se perpetrar algum excesso ou delicto, a Commissão
de Policia fará pôr em custodia o culpado ou culpados, e passando a averiguar o facto, si delle resultarem motivos sufficientes para se proceder contra os delinquentes, se
entregarão dentro de vinte e quatro horas ao juiz competente, dando-se depois conta á
Camara do succedido.
1870

Art. 222. Se no Paço da Camara se perpetrar algum excesso ou delicto, a Commissão
de Policia fará pôr em custodia, dentro do edificio, o culpado ou culpados; e passando
a averiguar o facto, se delle resultarem motivos sufficientes para se proceder contra os
delinquentes, se entregarão dentro de vinte e quatro horas ao juiz competente, dando-se
depois conta á Camara do succedido.
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1831

Art. 205. Se no Paço da Camara se perpetrar algum excesso, ou delicto, a Commissão
de Policia fará pôr em custodia dentro do edificio o culpado, ou culpados, e passando
a averiguar o facto, se delle resultarem motivos sufficientes para se proceder contra os
delinqüentes, se entregarão dentro de 24 horas ao juiz competente, dando-se depois
conta á Camara do succedido.
1826

224. Se no Paço da Camara se perpetrar algum excesso, ou delicto, a Commissão de
Policia fará pôr em custodia dentro do edeficio o culpado, ou culpados; e passando a
averiguar o facto, se delle resultarem motivos sufficientes para se proceder contra os
delinqüentes, se entregarão dentro de vinte e quatro horas ao juiz competente, dando-se
depois conta á Camara do succedido.

§ 2º A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais
especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na
realização do inquérito.
§ 3º Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara, designado pela
autoridade que presidir o inquérito.
1972

Art. 288. (...)
§ 2º Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da Secretaria designado pelo
Presidente.
1955

Art. 202. (...)
§ 2º Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da Secretaria designado pelo
Presidente.
1949

Art. 188. (...)
§ 2º Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da Secretaria designado pelo
Presidente.
1947

Art. 82. (...)
§ 2º Servirá de escrivão, nesse processo, o funcionário da Secretaria para isso designado pelo Presidente.
1934

Art. 129. (...)
§ 2º Servirá de escrivão nesse processo o funccionario da Secretaria que fôr para isso
designado pelo Presidente.
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Art. 269

1928

Art. 182. (...)
§ 2º Servirá de escrivão nesse processo o funccionario da Secretaria que fôr para isso
designado pelo Presidente.

§ 4º O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária
competente.
1972

Art. 288. (...)
§ 3º O inquérito terá rápido andamento e será enviado com o acusado à autoridade
judiciária.
1955

Art. 202. (...)
§ 3º O inquérito terá rápido andamento e será enviado, com o delinqüente, à autoridade
judiciária.
1949

Art. 188. (...)
§ 3º O inquérito terá rápido andamento e será enviado, com o delinqüente, à autoridade
judiciária.
1947

Art. 82. (...)
§ 3º O inquérito terá rápido andamento e será enviado com o delinqüente à autoridade
judiciária.
1934

Art. 129. (...)
§ 3º O inquerito, que terá rapido andamento, será enviado com o delinquente á autoridade judiciaria.
1928

Art. 182. (...)
§ 3º O inquerito, que terá rapido andamento, será enviado com o delinquente á autoridade judiciaria.

§ 5º Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do
agente da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade
judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao Presidente da Câmara, atendendo-se, nesta hipótese, ao prescrito nos arts. 250 e 251.
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Art. 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para Deputados,
compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente,
sem intervenção de qualquer outro Poder.
Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a segurança
própria da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta,
por efetivos da polícia civil e militar do Distrito Federal, requisitados ao
Governo local, postos à inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos
por pessoas que ela designar.
1972

Art. 280. O policiamento do edifício da Câmara e de suas dependências externas compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção de
qualquer outro Poder.
Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a polícia privativa da Câmara, e, se necessário, ou na falta dela, por força pública e agentes da polícia comum,
requisitados ao Executivo, postos à inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos
por pessoa que ela designar.
1955

Art. 199. O policiamento do edifício da Câmara e de suas dependências externas compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção de
qualquer outro Poder.
Parágrafo único. Êste serviço será feito, ordinàriamente, com a polícia privativa da Câmara dos Deputados, quando fôr criada, e, se necessário, ou na falta dela, por fôrça pública e agentes da polícia comum, requisitados ao Executivo, posto à inteira e exclusiva
disposição da Mesa e dirigidos por pessoa que ela designar.
1949

Art. 186. O policiamento do edifício da Câmara e de suas dependências externas compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem intervenção de
qualquer outro Poder.
Parágrafo único. Êste serviço será feito, ordinariamente, com a polícia privativa da Câmara dos Deputados, quando fôr criada, e, se necessário, ou na falta daquela, por força
pública e agentes da polícia comum, requisitados ao Executivo, postos à inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoas que ela designar.
1947

Art. 79. O policiamento do edifício da Câmara e de suas dependências externas compete, privativamente, à Mesa, sob a direção do Presidente, sem intervenção de qualquer
outro Poder.
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Art. 271

Parágrafo único. Êste serviço será feito, ordinàriamente, com a policia privativa da Câmara dos Deputados, que será criada pelo Regulamento da Secretaria da Câmara e, se
necessário, por força pública e agentes da policia comum, requisitados ao Govêrno, postos à inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoa de designação desta.
1934

Art. 126. O policiamento do edificio da Camara e de suas dependencias compete, privativamente, á Commissão Executiva, sob a direcção do Presidente, sem intervenção
de qualquer outro Poder.
Paragrapho unico. Este policiamento poderá ser feito por força publica e agentes da
policia commum, requisitados ao Governo pela Mesa e postos á inteira e exclusiva disposição desta.
1928

Art. 179. O policiamento do edificio da Camara e de suas dependencias compete, privativamente, á Commissão de Policia, sob a suprema direcção do seu Presidente, sem
intervenção de qualquer outro Poder.
Paragrapho unico. Este policiamento poderá ser feito por força publica e agentes da
policia commum, requisitados ao Governo pela Mesa e postos á sua inteira e exclusiva
disposição.
Art. 71. (...)
Paragrapho unico. (...)
a) a [Comissão] de Policia, [é constituída] pela Mesa;
Art. 91. Á Commissão de Policia compete
(...)
c) a policia interna da Camara;
1904

Art. 53. (...)
§ 2º A Commissão de Policia é constituida pela Mesa.
1891

Art. 51. O Presidente, e os quatro Secretarios formão a Commissão de Policia da Casa.
1870

Art. 51. O Presidente, e os quatro Secretarios formão a Commissão de Policia da Casa.

Art. 271. Excetuado aos membros da segurança, é proibido o porte de arma de
qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes, constituindo infração disciplinar, além de contravenção, o desrespeito a esta proibição.
Parágrafo único. Incumbe ao Corregedor, ou Corregedor substituto, supervisionar a proibição do porte de arma, com poderes para mandar revistar e desarmar.
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Art. 272. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente trajada
e portando crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício
principal da Câmara e seus anexos durante o expediente e assistir das galerias às sessões do Plenário e às reuniões das Comissões.
1972

Art. 281. É proibido o porte de arma, de qualquer espécie, no edifício da Câmara.80
Art. 282. A Mesa da Câmara designará, no início de cada sessão legislativa, dois de
seus membros efetivos para, como Corregedor e Corregedor-Substituto, se responsabilizarem pela supervisão da proibição do porte de armas.
Parágrafo único. O poder de supervisionar inclui o de revistar e desarmar.
Art. 285. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente vestida, assistir das galerias às sessões, desde que não porte qualquer tipo de arma.
1955

Art. 200. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir das galerias
às sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar qualquer
sinal de aplauso, ou de reprovação, ao que se passar na Câmara.
1949

Art. 187. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir das galerias,
às sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar qualquer
sinal de aplauso ou de reprovação, ao que se passar na Câmara.
1947

Art. 80. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir, das galerias,
ás sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar qualquer
sinal de aplauso, ou de reprovação, ao que se passar na Câmara.
1934

Art. 127. Será permittido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir das galerias
ás sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar qualquer
signal de applauso, ou de reprovação, ao que se passar na Camara.
1928

Art. 180. Será permittido a qualquer pessoa, decentemente vestida, assistir, das galerias, ás sessões, desde que esteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar qualquer
signal de applauso, ou de reprovação, ao que se passar na Camara.
1904

Art. 217. Todos os cidadãos e os estrangeiros teem direito de assistir ás sessões, comtanto que estejam desarmados e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno signal
de applauso ou de reprovação ao que se passar na Camara.
80
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Art. 272

1891

Art. 184. Todos os cidadãos e os estrangeiros teem direito de assistir ás sessões, comtanto que venham desarmados e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno signal
de applauso ou de reprovação ao que se passar na Camara.
1870

Art. 218. Todos os cidadãos e os estrangeiros têm direito de assistir ás sessões, com
tanto que venhão desarmados e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno
sinal de applauso ou de reprovação do que se passar na Camara.
1831

Art. 201. Todos os cidadãos, e estrangeiros, tem direito de assistir as sessões, com tanto
que vão desarmados, e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno sinal de
applauso, ou de reprovação do que se passar na Camara.
1826

220. Todos os cidadãos, e estrangeiros tem direito de assistir as sessoens, comtanto,
que vão desarmmados, e guardem o maior silencio, sem dar o mais pequeno signal de
aplauzo, ou reprovação do que se passar na Camara.

Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de
forma inconveniente, a juízo do Presidente da Câmara ou de Comissão,
bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa,
serão compelidos a sair, imediatamente, dos edifícios da Câmara.
1972

Art. 285. (...)
§ 2º Os espectadores que se comportarem de forma inconveniente, a juízo do Presidente, serão compelidos a sair, imediatamente, do edifício da Câmara.
1955

Art. 200. (...)
§ 3º Os espectadores que perturbarem a sessão serão compelidos a sair, imediatamente,
do edifício da Câmara.
1949

Art. 187. (...)
§ 3º Os espectadores que perturbarem a sessão serão compelidos a sair, imediatamente,
do edifício da Câmara.
1947

Art. 80. (...)
§ 3º Os espectadores, que perturbarem a sessão, serão compelidos a sair, imediatamente, do edifício da Câmara.

813

Art. 272

Memória e análise de leis

1934

Art. 127. (...)
§ 3º Os espectadores que perturbarem a sessão serão compellidos a sahir, immediatamente, do edificio da Camara.
1928

Art. 180. (...)
§ 3º Os espectadores que perturbarem a sessão serão obrigados a sahir, immediatamente, do edificio da Camara.
§ 4º Far-se-á com o espectador que perturbar a sessão a demonstração que a Camara
julgar conveniente.
Art. 181. Quando, por simples advertencia, na fórma deste Regimento, não fôr possivel
ao Presidente manter a ordem, poderá suspender, ou levantar a sessão.
1904

Art. 218. Os espectadores que perturbarem a sessão serão obrigados a sahir immediatamente das galerias, e, si o caso assim exigir, ter-se-ha com elles a demonstração que a
Camara achar conveniente.
Art. 219. Quando a inquietação do publico e dos Deputados não puder conter-se pelas
admoestações do Presidente, poderá este suspender ou levantar a sessão.
1891

Art. 184. Os espectadores que perturbarem a sessão serão obrigados a sahir immediatamente das galerias, e si o caso assim o exigir, ter-se-ha com elles a demonstração que
a Camara achar conveniente.
Art. 185. Quando a inquietação do publico e dos Deputados não puder conter-se pelas
admoestações do Presidente, poderá este suspender ou levantar a sessão.
1870

Art. 219. Os espectadores que perturbarem a sessão, serão obrigados a sahir immediatamente das galerias; e, se o caso assim o exigir, ter-se-ha com elles a demonstração que
a Camara achar conveniente.
Art. 220. Quando a inquietação do publico e dos Deputados não puder conter-se pelas
admoestações do Presidente, poderá este suspender ou levantar a sessão, bem como nos
casos dos arts. 212, 213, 216, 217 e 219.
1831

Art. 202. Os expectadores, que perturbarem a sessão, se farão sahir immediatamente
das galerias; e se o caso assim o pedir, ter-se-há com elles a demonstração que a Camara
julgar conveniente.
Art. 203. Quando a inquietação do publico ou dos Deputados não puder cohibir-se
pelas admoestações do Presidente poderá este levantar a sessão, bem como nos casos
dos artigos 196, 127, 200 e 201.
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Art. 274

1826

221. Os espectadores, que perturbarem a sessão se farão sahir immediatamente das
galerias; e se o caso assim o pedir, ter-se-há com elles a demonstração, que a Camara
julgar conveniente.
222. Quando a inquietação do publico, ou dos Deputados não puder cohibir-se pelas
admoestaçoens do Presidente, poderá este levantar a sessão, bem como nos casos dos
artigos 214, 215, 218, 219.

Art. 273. É proibido o exercício de comércio nas dependências da Câmara, salvo em caso de expressa autorização da Mesa.
1972

Art. 286. É proibido o exercício de comércio nas dependências da Câmara, salvo em
caso de expressa autorização da Mesa.

CAPÍTULO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Art. 274. A delegação de competência será utilizada como instrumento
de descentralização administrativa, visando a assegurar maior rapidez e
objetividade às decisões, e situá-las na proximidade dos fatos, pessoas ou
problemas a atender.
§ 1º É facultado à Mesa, a qualquer de seus membros, ao Diretor-Geral, ao
Secretário-Geral da Mesa e às demais autoridades dos serviços administrativos da Câmara delegar competência para a prática de atos administrativos.
§ 2º O ato de delegação indicará, com precisão, a autoridade delegante, a
autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.
1972

Art. 291. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às
decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.
§ 1º É facultado à Mesa, a quaisquer de seus membros, ao Diretor-Geral, ao Secretário-Geral da Mesa e às demais autoridades dos serviços administrativos da Câmara delegar competência para a prática de atos administrativos.
§ 2º O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade
delegada e as atribuições objeto da delegação.
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CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO
Art. 275. O sistema de consultoria e assessoramento institucional unificado da Câmara dos Deputados, além do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, compreende a Consultoria Legislativa, com seus integrantes e
respectivas atividades de consultoria e assessoramento técnico-legislativo
e parlamentar à Mesa, às Comissões, às Lideranças, aos Deputados e à
Administração da Casa, com o apoio dos sistemas de documentação e
informação, de informática e processamento de dados.
Parágrafo único. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos e a Consultoria Legislativa terão suas estruturas, interação, atribuições e funcionamento regulados por resolução própria.81
Art. 276. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos, órgão
técnico-consultivo diretamente jurisdicionado ao Presidente da Câmara
dos Deputados, terá por incumbência:
I – os estudos concernentes à formulação de políticas e diretrizes legislativas ou institucionais, das linhas de ação ou suas alternativas e respectivos
instrumentos normativos, quanto a planos, programas e projetos, políticas e ações governamentais;
II – os estudos de viabilidade e análise de impactos, riscos e benefícios de natureza tecnológica, ambiental, econômica, social, política, jurídica, cultural, estratégica e de outras espécies, em relação a tecnologias, planos, programas ou projetos, politicas ou ações governamentais de alcance setorial, regional ou nacional;

81
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Artigo com redação dada pela Resolução nº 26 de 2013. Redação original: “Art. 275. O sistema de
consultoria e assessoramento institucional unificado da Câmara dos Deputados compreende, além
do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, a Assessoria Legislativa, com seus integrantes
e respectivas atividades de consultoria e assessoramento técnico-legislativo e parlamentar à Mesa, às
Comissões, às Lideranças, aos Deputados e à Administração da Casa, com o apoio dos sistemas de
documentação e informação, de informática e processamento de dados. Parágrafo único. O Conselho
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica e a Assessoria Legislativa terão suas estruturas, interação,
atribuições e funcionamento regulados por resolução própria.”
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Art. 277

III – a produção documental de alta densidade crítica e especialização
técnica ou científica, que possa ser útil ao trato qualificado de matérias
objeto de trâmite legislativo ou de interesse da Casa ou de suas Comissões.
Parágrafo único. (Revogado.)82
Art. 277. (Revogado.)83

82

Artigo com redação dada pela Resolução nº 26 de 2013. Redação original: “Art. 276. O Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológica, órgão técnico-consultivo diretamente jurisdicionado à Mesa, terá por incumbência: I – os estudos concernentes à formulação de políticas e diretrizes legislativas ou institucionais,
das linhas de ação ou suas alternativas e respectivos instrumentos normativos, quanto a planos, programas
e projetos, políticas e ações governamentais; II – os estudos de viabilidade e análises de impactos, riscos e
benefícios de natureza tecnológica, ambiental, econômica, social, política, jurídica, cultural, estratégica e de
outras espécies, em relação a tecnologias, planos, programas ou projetos, políticas ou ações governamentais
de alcance setorial, regional ou nacional; III – a produção documental de alta densidade crítica e especialização técnica ou científica, que possa ser útil ao trato qualificado de matérias objeto de trâmite legislativo
ou de interesse da Casa ou de suas Comissões. Parágrafo único. As atividades de responsabilidade do Conselho poderão ser deflagradas por solicitação da Mesa, de Comissão ou do Colégio de Líderes.”

83

Artigo revogado pela Resolução nº 26 de 2013. Redação original: “Art. 277. O Conselho de Altos Estudos
e Avaliação Tecnológica terá uma composição plenária variável, de que farão parte, ao lado de membros natos ou representantes, técnicos, cientistas e especialistas de notoriedade profissional, não permanentes, sendo: I – membros natos ou representantes, com mandato por tempo indeterminado: a) um
membro da Mesa, por ela indicado, que o presidirá; b) cinco Deputados designados pelo Presidente
da Câmara, com observância do princípio da proporcionalidade partidária, por indicação dos Líderes,
dentre os membros das respectivas bancadas portadores de currículo acadêmico ou experiência profissional compatíveis com as finalidades do colegiado; c) o Diretor da Assessoria Legislativa; II – membros
temporários, cuja atuação ficará restrita a cada trabalho, estudo ou projeto específico de que devam
participar, no âmbito do Conselho: a) um representante de cada Comissão Permanente, indicado pela
mesma com atendimento do requisito mencionado no inciso I, alínea b, in fine, quando as matérias de
competência da Comissão tenham correlação com o trabalho em exame ou execução no Conselho, mediante solicitação do Presidente deste; b) pelo menos um Consultor ou Assessor Legislativo de cada núcleo temático integrante da Assessoria Legislativa, que tenha pertinência com o trabalho em elaboração
ou apreciação no Conselho, indicado pelo Diretor da Assessoria; c) até quatro cientistas ou especialistas
de notório saber e renome profissional, que venham a ser contratados pela Câmara como consultores
autônomos para realização de tarefa certa ou por tempo determinado. § 1º Os membros representantes
referidos no inciso I, alíneas a e b, integrarão o Conselho até que sejam substituídos, ou expirem os respectivos mandatos parlamentares. § 2º Nos casos do inciso I, alíneas a e b, além dos membros titulares,
serão indicados os respectivos suplentes, que os substituirão nas hipóteses de ausência ou impedimento.
§ 3º As decisões do Conselho serão tomadas por maioria de votos dos seus membros. § 4º O Conselho
poderá contar ainda com a assistência de instituições científicas e de pesquisa, centros tecnológicos e
universidades, além dos organismos ou entidades estatais voltados para seu campo de atuação, com os
quais estabelecerá intercâmbio e, mediante prévia autorização da Mesa, convênios ou contratos.”
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Art. 278. A Consultoria Legislativa organizar-se-á sob forma de núcleos
temáticos de consultoria e assessoramento, integrados por quatro Consultores Legislativos, pelo menos, sendo estes admitidos mediante concurso
público de provas e títulos.
§ 1º A Consultoria Legislativa disporá também de núcleo de assessoramento
às Comissões, incumbido de organizar e coordenar a prestação de assistência
técnica ou especializada aos trabalhos dos colegiados da Casa, através dos profissionais integrantes dos núcleos temáticos com as quais tenham correlação.
§ 2º A Consultoria Legislativa terá colaboração preferencial dos órgãos de
pesquisa bibliográfica e legislativa, de documentação e informação e de
processamento de dados da Câmara na execução dos trabalhos que lhe
forem distribuídos.
§ 3º A Consultoria Legislativa manterá cadastro de pessoas físicas ou jurídicas
para eventual contratação de serviços de consultoria autorizada pela Mesa.
§ 4º A Consultoria Legislativa avaliará, em cada caso concreto, para efeito
do parágrafo anterior, se a complexidade técnico-científica da matéria justifica a celebração de contrato ou convênio com profissional ou instituição
especializada.
1972

Art. 57. As Comissões contarão, para o desempenho das suas atribuições, com um
assessoramento técnico especializado, adequado às suas áreas de competência.
Art. 58. O órgão de assessoramento legislativo, recebido o pedido do Deputado investido na condição de Relator, terá o prazo, fixado por este, de até dez dias, para entregar
os estudos básicos de elaboração do parecer; quando a proposição tiver o caráter de
urgência este prazo será de até vinte e quatro horas.
§ 1º Caso o pedido seja formulado por Presidente de Comissão, salvo recomendação
em contrário, o trabalho de pesquisa terá caráter de preferência, com prazo de entrega
fixado em até cinco dias.
§ 2º Na hipótese de os pedidos serem feitos por Deputado não investido na condição
de Relator, os trabalhos de pesquisa obedecerão à ordem cronológica de recebimento.
Art. 59. O órgão de assessoramento legislativo manterá cadastro de pessoas físicas
ou jurídicas que poderão, eventualmente, em caráter de consultores, ser contratados
pela Mesa da Câmara.
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Art. 280

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 279. A Mesa, na designação da legislatura pelo respectivo número de
ordem, tomará por base a que se iniciou em 1826, de modo a ser mantida
a continuidade histórica da instituição parlamentar do Brasil.
1972

Art. 293. A Mesa, na designação da legislatura pelo respectivo número de ordem, tomará por base a que se iniciou em 1826, de modo a ser mantida a continuidade histórica
da instituição parlamentar no Brasil.

Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou
sessões neste Regimento computar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou por sessões deliberativas e de debates da Câmara dos Deputados
efetivamente realizadas; os fixados por mês contam-se de data a data.84
§ 1º Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o do vencimento.
§ 1º-A Considera-se sessão inicial a do dia em que ocorrer o fato ou se
praticar o ato.85
§ 2º Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante
os períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 3º Para atender o disposto no caput, será considerado para efeito de
contagem de prazo a sessão deliberativa que ocorrer primeiro e, em não
havendo, a sessão de debates, apurando-se o quórum previsto no § 2º do
art. 79, até 30 (trinta) minutos após o horário previsto para o início da
primeira sessão.86

84

Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 7 de 2015. Redação original: “Art. 280. Salvo
disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou sessões neste Regimento computar-se-ão,
respectivamente, como dias corridos ou por sessões ordinárias da Câmara efetivamente realizadas; os
fixados por mês contam-se de data a data.”

85

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 11 de 2000.

86

Parágrafo acrescido pela Resolução nº 7 de 2015.
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§ 4º A contagem do prazo a que se refere o § 3º será apurada uma única vez
no dia em que ocorrer a sessão ou sessões.87
Art. 281. Os atos ou providências, cujos prazos se achem em fluência, devem ser praticados durante o período de expediente normal da Câmara ou
das suas sessões ordinárias, conforme o caso.
Art. 282. É vedado dar denominação de pessoas vivas a qualquer das dependências ou edifícios da Câmara dos Deputados.

87
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1. Forma de composição da Câmara dos Deputados
1928

Art. 3º A Camara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelos
Estados e pelo Districto Federal, mediante o sufragio directo, garantida a representação
da minoria.
§ 1º O numero de Deputados será fixado por lei em proporção que não excederá de um
por setenta mil habitantes, não devendo este numero ser inferior a quatro por Estado.
§ 2º Para este fim mandará o Governo Federal proceder ao recenseamento da população da Republica, o qual será revisto decennalmente. (Art. 28.)
1904

Art. 1º A Camara dos Deputados, constituindo com o Senado da Republica o Congresso Nacional, compõe-se de representantes do povo eleitos pelos Estados e pelo Districto
Federal, por suffragio directo, com mandato por três annos e em numero que fór determinado em lei, e só poderá deliberar com a presença de metade e mais um de seus
membros, pelo menos, nos períodos determinados por este Regimento e pela Constituição da União. (Const., arts. 17, 18, e 28.)

2. Condições para ser membro da Câmara dos Deputados
1928

Art. 8º São membros da Camara dos Deputados os cidadãos brazileiros, natos ou naturalizados, que forem eleitos, na fórma da lei, pelos Estados e pelo Districto Federal, e
nessa qualidade reconhecidos pela mesma Camara.
1904

Art. 7º São membros da Camara dos Deputados os cidadãos brazileiros natos, e os naturalizados que, estando na posse de seus direitos civis e politicos, forem, na fórma da
lei, eleitos pelos Estados e pelo Districto Federal, e nessa qualidade reconhecidos pela
mesma Camara. (Const., arts. 18, paragrapho unico, e 26.)

3. Competências da Câmara dos Deputados
1928

Art. 5º Compete á Camara dos Deputados privativamente:
1º) verificar e reconhecer os poderes de seus membros;
2º) eleger a sua Mesa;
3º) organizar o seu Regimento Interno;
4º) regular o serviço de sua policia interna;
5º) nomear os empregados de sua Secretaria (Const., art. 18, paragrapho unico);
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6º) resolver sobre a procedencia da accusação criminal intentada contra os seus membros, si o accusado não optar pelo julgamento immediato;
7º) declarar procedente ou improcedente a accusação contra o Presidente da Republica,
nos crimes communs e nos de responsabilidade;
8º) declarar procedente ou improcedente a accusação contra os Ministros de Estado,
por crimes communs e de responsabilidade, connexos com os do Presidente da Republica. (Const., art. 29.)
Art. 6º Compete ainda á Camara dos Deputados, como um dos ramos componentes
do Congresso Nacional, o disposto nos artigos 34 e 35 da Constituição da Republica.
Art. 7º Compete exclusivamente á Camara dos Deputados a iniciativa:
a) do adiamento da sessão legislativa;
b) de todas as leis de impostos;
c) das leis de fixação de forças de terra e de mar;
d) da discussão dos projectos offerecidos pelo Poder Executivo;
e) do disposto nos nos 6º, 7º e 8º do art. 5º deste Regimento.
1904

Art. 4º Compete á Camara dos Deputados:
I – Privativamente:
1º) verificar e reconhecer os poderes de seus membros;
2º) eleger a sua Mesa;
3º) organizar o seu Regimento Interno;
4º) regular o serviço de sua policia interna;
5º) nomear os empregados de sua Secretaria (Const., art. 18, paragrapho unico);
6º) resolver sobre a procedencia da accusação criminal intentada contra os seus membros, si o accusado não optar pelo julgamento immediato (Const., art. 20);
7º) decretar a procedencia ou improcedência da accusação feita ao Presidente da Republica nos crimes communs e de responsabilidade (Const., arts. 29 e 53; Lei nº 27, de 7 de
janeiro de 1892, arts. 2º, 5º, 6,º 7º e 10);
8º) decretar procedencia ou irnprocedencia da accusação feita aos Ministros de Estado
por crimes communs e de responsabilidade, connexos com os do Presidente da Republica (Const., arts. 29 e 52, § 2º; e Lei nº 27, cit.; art. 32).
II – Conjunctamente com o Senado;
1º) orçar a receita, fixar a despeza federal annualmente e tomar as contas da receita e
despeza de cada exercicio financeiro;
2º) autorizar o Poder Executivo a contrahir emprestimos e a fazer outras operações de
credito;
3º) legislar sobre a divida publica e estabelecer os meios para o seu pagamento;
4º) regular a arrecadação e a distribuição das rendas federaes;
5º) regular o commercio internacional, bem como o dos Estados entre si e com o Districto Federal, alfandegar portos, crear ou supprimir entrepostos;
6º) legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Estado, ou se estendam
a territorios estrangeiros;
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7º) determinar o peso, o valor, a inscripção, o typo e a denominação das moedas;
8º) crear bancos de emissão, legislar sobre ella e tributal-a;
9º) fixar o padrão dos pesos e medidas;
10) resolver definitivamente sobre os limites dos Estados entre si, os do Districto
Federal, e os do territorio nacional com as nações limitrophes;
11) autorizar o Governo a declarar a guerra, si não tiver logar ou mallograr-se o recurso
do arbitramento, e a fazer a paz;
12) resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as nações estrangeiras;
13) mudar a Capital da União;
14) conceder subsidios aos Estados quando o sollcitarem, em caso de calamidade publica, nos termos do art. 5º, da Constituição;
15) legislar sobre o serviço dos correios e telegraphos federaes;
16) adoptar o regimen conveniente á segurança das fronteiras;
17) fixar annualmente as forças de terra e mar;
18) legislar sobre a organização do exercito e da armada;
19) conceder ou negar passagem a forças estrangeiras pelo territorio do Paiz para operações militares;
20) mobilizar e utilizar a guarda nacional ou milicia civica, nos casos previstos pela
Constituição;
21) declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacional, na emergencia
de aggressão por forças estrangeiras ou de commoção interna, e approvar ou suspender
o sitio que houver sido declarado pelo Poder Executivo, ou seus agentes responsaveis,
na ausencia do Congresso;
22) regular as condições e o processo da eleição para os cargos federaes em todo o Paiz;
23) legislar sobre o direito civil, commercial e criminal da Republica e o processual da
justiça federal;
24) estabelecer leis uniformes sobre naturalização;
25) crear e supprimir empregos públicos federaes, fixar-lhes as attribuições, e estipular-lhes os vencimentos;
26) organizar a justiça federal, nos termos do art. 55 e seguintes da secção III da
Constituição;
27) conceder amnistia;
28) commutar e perdoar as penas impostas, por crime de responsabilidade aos funcionarios federaes;
29) legislar sobre terras e minas de propriedade da União;
30) legislar sobre a organização municipal do Districto Federal, bem como sobre a policia,
o ensino superior e os demais serviços que na Capital forem reservados para o Governo da
União;
31) submetter á legislação especial os pontos do territorio da Republica necessarios
para a fundação de arsenaes ou outros estabelecimentos e instituições de conveniência
federal;
32) regular os casos de extradição entre os Estados;
33) decretar as leis e resoluções necessárias ao exercício dos poderes que pertencem á União;
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34) decretar as leis organicas para a execução completa da Constituição;
35) prorogar e adiar suas sessões (art. 34 da Const.);
Art. 5º Incumbe ainda á Camara, como ao Senado, cumulativamente com o Poder
Executivo:
1º) velar na guarda da Constituição e das leis, e providenciar sobre as necessidades de
caracter federal;
2º) animar, no Paiz, o desenvolvimento das lettras, artes e sciencias, bem como a immigração, a agricultura, a indústria e o commercio, sem privilegios que tolham a ação
dos Governos locaes;
3º) crear instituições de ensino superior e secundaria nos Estados;
4º) prover á instrucção secundaria no Districto Federal. (Const., art. 35.)
Art. 6º Á Camara compete, todavia, a iniciativa:
1º) do adiamento da sessão legislativa;
2º) de todas as leis de impostos;
3º) das leis de fixação de forças de terra e mar;
4º) da discussão de projectos offerecidos pelo Executivo. (Const., art. 29.)

4. Procedimento para prorrogação da sessão legislativa
1934

Art. 170. Qualquer Deputado poderá propôr, por meio de projecto de resolução, a prorogação da sessão.
§ 1º O projecto de prorogação da sessão legislativa será considerado matéria urgente,
terá uma só discussão, em globo, em uma só sessão, independerá de parecer e preferirá,
na discussão e na votação, a qualquer outro projecto.
§ 2º Logo depois de approvado será o projecto remettido ao Senado, independentemente de redacção final.
§ 3º A discussão e a votação desses projectos não admittirão adiamento.
1928

Art. 227. Qualquer Deputado poderá propôr, por meio de projecto de resolução, a prorogação das sessões do Congresso Nacional.
§ 1º O projecto de prorogação das sessões do Congresso Nacional será considerado
matéria urgente, terá uma só discussão, em globo, em uma só sessão, independerá de
parecer e preferirá, na discussão e na votação, a qualquer outro projecto.
§ 2º Logo depois de approvado será o projecto remettido ao Senado, independentemente de redacção final.
§ 3º O projecto de prorogação das sessões, vindo do Senado, seguirá os mesmos tramites determinados neste artigo.
§ 4º Approvado o projecto de prorogação das sessões, vindo do Senado, dar-se-á a este
e ao Presidente da Republica immediato conhecimento do facto.
§ 5º A discussão e a votação dos projectos de prorogação das sessões do Congresso
Nacional não admittirão adiamento.
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1904

Art. 122. Qualquer Deputado póde propôr a prorogação das sessões por meio de projecto de resólução, cuja discussão será considerada urgente e encerrada na mesma sessão em que se tratar, sendo, logo depois de approvado, remettido ao Senado.
Art. 123. As prorogações serão limitadas ao tempo necessario para ultimação do negocio que se tiver em vista.
Art. 124. Os projectos de resolução prorogando as sessões, vindos do Senado, seguirão
os mesmos tramites de discussão e no caso de approvados, será immediatamente comunicado esse resultado tanto ao Senado como ao Presidente da Republica.
Art. 154. O projecto iniciado na Camara ou no Senado, que tenha por fim a prorogação
da sessão legislativa, (...) preferirá na discussão e votação a outro qualquer projecto,
mesmo os relativos ás leis annuas.
1891

Art. 93. Qualquer Deputado pode propôr a prorogação das sessões por meio de projecto de resolução, cuja discussão será considerada urgente e encerrada na mesma sessão
em que se trata, sendo, logo depois de approvado, remettido ao Senado.
Art. 94. As prorogações serão limitadas ao tempo necessarío para ultimação do negocio que sé tiver em vista, e nunca serão propostas por mais de 30 dias cada uma.
Art. 95. Os projectos de resolução prorrogando as sessões vindos do Senado, seguirão
os mesmos tramites da discussão, e, no caso de approvados, será immediatamente comunicado esse resultado tanto ao Senado como ao Presidente da Republica.

5. Procedimento para adiamento da sessão legislativa
1934

Art. 171. Para o adiamento da sessão legislativa, cuja iniciativa pertence á Camara,
será imprescindivel que o projecto respectivo contenha os motivos que o determinam,
indicando o dia e o mez do reinicio dos trabalhos, de modo que os seis mezes da sessão
sejam completados dentro do mesmo anno.
§ 1º Esse projecto de resolução deverá conter, pelo menos, cinco assignaturas.
§ 2º Depois de julgado objecto de deliberação, pela maioria dos presentes, será o projecto remettido ás Commissões Executiva e de Constituição e Justiça, para, em reunião
conjuncta e dentro de cinco dias, interporem parecer.
§ 3º Se, esgotado esse prazo, não fór apresentado o parecer, poderá entrar o projecto
em discussão, independentemente delle, por deliberação da Camara, a requerimento
de qualquer Deputado.
§ 4º Os tramites dos projectos de adiamento da sessão serão os mesmos de qualquer
projecto da Commissão.
1928

Art. 228. Para ter logar o adiamento das sessões do Congresso Nacional, cuja iniciativa pertence á Camara, será imprescindivel que o projecto respectivo contenha, em
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substancía, os motivos que o determinam, indicando o dia e o mez em que deve ter logar,
de novo, a sua reunião, de modo que os quatro mezes de sessão sejam completados dentro
do mesmo anno.
§ 1º O projecto de resolução sobre o adiamento deverá conter, pelo menos, cinco
assignaturas.
§ 2º Depois de julgado objecto de deliberação, pela maioria dos presentes, será o projecto remettido ás Commissões de Policia e de Constituição e Justiça, para, em reunião
conjunta e dentro de cinco dias, interporem parecer.
§ 3º Si, esgotado esse prazo, não fór apresentado o parecer, poderá entrar o projecto em
discussão, independentemente delle, por deliberação da Camara, a requerimento de
qualquer Deputado.
§ 4º Os tramites dos projectos de adiamento das sessões do Congresso Nacional serão
os mesmos de qualquer projecto da Commissão.
1904

Art. 125. Para ter logar o adiamento das sessões do Congresso, cuja iniciativa pertence
á Camara, nos termos do art. 6º, nº 1, será necessario que o projecto que o propuser
contenha em substancia os motivos que o determinam, e que sejam terminantemente
declarados o dia e o mez em que se deverá reunir Congresso, sempre de modo que os
quatro mezes de sessão sejam completados dentro do mesmo anno.
Art. 126. O projecto de resolução sobre adiamento deve conter, pelo menos, cinco assignaturas e, depois de julgado objecto de deliberação, para o que se requer votação da
maioria dos presentes, será remettida á Commissão competente para interpor parecer,
dentro de cinco dias, no maximo.
Art. 127. Si esgotado esse prazo, não fór apresentado parecer, poderá entrar em discussão independente delle, a requerimento do Autor do projecto e com a approvação da
Camara.
Art. 128. Os tramites para discussão serão os mesmos de qualquer projecto de
Commissão.
1891

Art. 96. Para ter logar o addiamento das sessões do Congresso, cuja iniciativa pertence
á Camara, será necessario que o projecto que o propuzer contenha em substancia os
motivos que o determinam, e que sejam terminantemente declarados o dia e o mez
em que se deverá reunir o Congresso, sempre de modo que os quatro mezes de sessão
sejam completados dentro do mesmo anno.
Art. 97. O projecto ele resolução sobre adiamento deve conter, pelo menos, cinco assignatura se depois de julgado objecto de deliberação, para o que, se requer votação da
maioria dos presentes, será remettido á Commissão competente para interpôr parecer
dentro de cinco dias no maximo.
Art. 98. Si, esgotado esse prazo, não fôr apresentado parecer, poderá entrar em discussão independente delle, a requerimento do Autor do projecto, em virtude da aprovação
da Camara.
Art. 99. Os tramites para discussão serão os mesmos de qualquer projecto de
Commissão.
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6. Procedimento para o reconhecimento de diplomas
1928

Art. 22. Organizada a relação dos diplomas, o Presidente nomeará dentre os candidatos diplomados, uma Comissão de cinco membros, para organizar, no prazo maximo
de 24 horas, duas listas: uma, dos candidatos legalmente diplomados; outra, daquelles
cujos diplomas não revestirem as condições legaes.
Paragrapho unico. O parecer da Commissão dos Cinco será submettido, sem discussão,
ao voto dos candidatos incluídos na lista dos legalmente diplomados.
Art. 23. Os candidatos diplomados reunir-se-ão, diariamente, ás 13 horas e 1/2 em
ponto, em sessão preparatória.
§ 1º Nas sessões preparatorias a Camara funccionará com qualquer numero.
§ 2º Os candidatos diplomados, que não puderem comparecer ás sessões preparatorias,
remetterão á Mesa exposição por escripto, dos motivos dos seus impedimentos, na qual
declararão quando poderão estar presentes.
§ 3º Essas escusas serão remettidas, com os respectivos diplomas, ás Commissões de
Inquerito.
Art. 25. Approvadas as listas organizadas pela Commissão dos Cinco, a que se refere
o art. 22, serão constituídas á sorte, dentre os candidatos legalmente diplomados, seis
Commissões de Inquerito, de cinco membros cada uma.
§ 1º Ás Commissões de Inquerito competirá o exame das eleições por Estados, assim
distribuídos:
á primeira – Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte;
á segunda – Parahyba, Pernambuco, Alagôas e Sergipe;
á terceira – Bahia, Espiríto Santo, e Districto Federal;
á quarta – Rio de Janeiro e São Paulo;
á quinta – Minas Geraes;
á sexta – Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Matto Grosso e Goyaz.
§ 2º Nenhum candidato poderá funcionar em Commissão á qual caiba, examinar eleições do Estado, inclusive o Districto Federal, por onde haja sido diplomado.
§ 3º Na hypothese de sorteio de um candidato para uma Commissão em que não possa
funccionar, o seu nome voltará a figurar entre os sorteaveis para as Commissões ainda
não constituídas.
§ 4º O Presidente não poderá fazer parte de qualquer Commissão de Inquérito.
§ 5º Aos Secretarios, que forem sorteados para as Commissões de Inquérito, o Presidente dará substitutos na Mesa.
Art. 26. No caso de vagas, ou de impedimentos de qualquer natureza, de membros das
commissões, a substituição far-se-á por sorteio.
§ 1º Considerar-se-a insubsistente o sorteio do candidato diplomado ausente da Capital
Federal.
§ 2º Os membros das Commissões de Inquerito, que não estiverem reconhecidos até a
installação do Congresso Nacional, serão substituidos, na primeira sessão ordinaria da
Camara.
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§ 3º O membro da Commissão de Inquerito que faltar a duas reuniões consecutivas,
sem motivo devidamente justificado, será considerado como tendo renunciado á Commissão, dando-lhe o Presidente da Camara substituto, por sorteio.
Art. 27. As Commissões de Inquerito reunir-se-ão, no mesmo dia em que forem
sorteadas, para procederem á eleição dos seus Presidentes e Vice-Presidentes.
§ 1º As Commissões de Inquerito celebrarão as suas reuniões em salas do edifício da
Camara dos Deputados, annunciados, pelo Diario do Congresso, com antecedencia de
doze horas, pelo menos, o dia e a hora dos respectivos trabalhos.
§ 2º Essas reuniões serão celebradas de dia, ou á noite, tantas vezes quantas se fizerem
necessarias, podendo os trabalhos ser interrompidos, ou adiados, para recomeçarem,
ou não, no mesmo dia.
§ 3º Ás reuniões das Commissões de Inquerito admittir-se-ão todos os interessados,
que o requererem, verbalmente, ou por escripto.
§ 4º Na mesma reunião em que fôr eleito, o Presidente da Commissão de Inquerito
designará os Relatores, distribuirá os papeis eleitoraes e convocará, pelo Diario do Congresso, para a reunião do dia seguinte, ás 14 horas, os interessados no pleito.
Art. 28. Compete aos Presidentes das Commissões de Inquerito:
a) convocar as suas reuniões;
b) designar Relatores;
c) dirigir todos os seus trabalhos;
d) manter a ordem em suas reuniões;
e) resolver, nos termos deste Regimento, as questões de ordem;
f) remetter á Mesa os pareceres nos prazos regimentaes;
g) ser orgão de communicação entre a Commissão e a Mesa.
Art. 29. As Commissões de Inquerito só poderão deliberar com a presença da maioria
absoluta dos seus membros e por maioria de votos.
Art. 30. Na primeira reunião da Commissão, convocada pelo Diario do Congresso, será
ella informada, verbalmente por cada um dos Relatores, das questões suscitadas pelos
documentos presentes á Camara dos Deputados.
§ 1º Si nessa reunião ninguem se apresentar, contestando ou reclamando, lavrar-se-á,
na seguinte, o parecer, de accôrdo com os documentos presentes á Commissão.
§ 2º Si apparecerem contestantes, ser-lhes-á concedido o prazo improrrogável de quatro dias consecutivos para o offerecimento de suas contestações.
§ 3º É resalvado a cada contestante o direito de desistir, total ou parcialmente, do prazo
que lhe couber para offerecer a sua contestação.
§ 4º O exame dos papeis eleitoraes será feito na sala da respectiva Commissão de Inquerito, sob as vistas do um dos seus membros, ou de funcionário da Secretaria da Camara,
para esse fim designado.
Art. 31. Findo o prazo a que se refere o artigo anterior, o contestante apresentará a sua,
contestação escripta.
§ 1º A contestação deverá conter:
a) a indicação de cada secção eleitoral cuja annullação é pleiteada, com os fundamentos
legaes de sua nullidade;
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b) a relação de todas as secções eleitoraes cuja apuração fór proposta, com os resultados
respectivos. Discriminados por candidato;
c) a indicação dos candidatos inelegíveis cujo não reconhecimento seja proposto;
d) a indicação dos candidatos, por ordem decrescente de votos, que, por força da approvação das conclusões anteriores, sejam propostos ao reconhecimento.
§ 2º Impugnado um diploma, por inélegibilidade de candidato, a contestação, além dos
requisitos do paragrapho antecedente, precisará os fundamentos legaes da impugnação.
§ 3º Será vedado ao contestante ler a sua contestação ao entregal-a á Commissão, não
lhe sendo, também, permitida nesse momento, qualquer consideração oral.
§ 4º Findo o termo da contestação, o Presidente da Commissão dará, imedíatamente,
vista dos papeis aos contestados, para, em igualdade de prazo e de condições, offerecerem as suas contracontestações.
§ 5º Havendo mais de um contestante, ou de um contestado, por districto eleitoral, cada
grupo de interessados fará o exame dos papeis em conjunto, dentro do mesmo prazo,
improrogavel, de quatro dias.
§ 6º Quando a junta apuradora não expedir diplomas, ou quando os expedidos forem
julgados illegaes, os candidatos, que se apresentarem, serão considerados, a um tempo,
contestantes e, reciprocamente, contestados.
§ 7º Na hypothese do paragrapho anterior, todos os candidatos terão vista dos papeis
elettoraes, para exame em conjunto, no prazo regimental, abrindo-se-lhes, após a entrega das justificações escriptas de suas pretenções, nova vista, para a analyse reciproca
dos trabalhos apresentados, guardadas as prescripções dos paragraphos antecedentes.
Art. 32. Recebidas todas as contestações e contra-contestações, relativas a um districto
eleitoral, o Presidente da Commissão de Inquerito declarará immediatamente, aberto
o debate oral entre os interessados.
§ 1º Nesses debates, que terminarão na reunião do dia immediato, fallarão, primeiramente, os contestantes e, por ultimo, os contestados, prefixando o Presidente prazo
igual para cada exposição oral.
§ 2º São absolutamente vedadas alusões pessoaes, no decorrer dos debates, sob pena de
ser cassada a palavra ao candidato.
§ 3º Encerrada a discussão, irão os papeis ao Relator, que, no prazo de três dias, formulará o relatorio do pleito, mencionando todos os pontos sobre que versaram as allegações das partes e mais o que julgar digno de referencia.88
Art. 33. O relatorio terminará em parecer, constante de conclusões, que precisem:
a) as secções eleitoraes cujos resultados não devam ser apurados;
b) as secções eleitoraes que devam ser approvadas, mencionados os candidatos nellas
votados e o numero de votos de cada um, na ordem decrescente da votação;
c) os candidatos inelegiveís, quando os houver;
d) os candidatos que, em consequencia das conclusões anteriores, devam ser reconhecidos.
§ 1º Será da Commissão o parecer do Relator que obtiver a assignatura da maioria dos
seus membros.
88

Essa parte foi introduzida na reforma do Regimento de 28 de janeiro de 1915, art. 19, § 4º.
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§ 2º Si a maioria da Commissão manifestar-se contrariamente ao parecer, o Presidente
designará outro Relator para, dentro de dois dias, redigir e apresentar novo parecer,
passando a constituir voto em separado o do Relator primitivo
§ 3º Si algum membro da Commissão discordar do parecer e quizer redigir voto em
separado, ser-lhe-á, para isso, concedida vista dos papeis, na Secretaria, pelo prazo de
dois dias, a contar da data da assignatura do parecer.
§ 4º O prazo de dois dias, para a redação de voto em separado, será commum a todos os
membros da Commissão, que o solicitarem.
§ 5º O voto em separado será redigido em condições ídenticas ás do parecer.
§ 6º Sempre que o parecer, ou o voto em separado, propuzer a annullacão, ou o não
reconhecimento da validade de diploma, o Relator, dentro de vinte e quatro horas,
desdobral-o-á, por fórma a discriminar:
a) os candidatos não affectados em seus diplomas;
b) os candidatos de diplomas affectados e os não diplomados propostos ao reconhecimento.
Art. 34. Os Deputados poderão oferecer emendas ao parecer da Commissão de
Inquerito.
Paragrapho unico. Para a redacção de emenda os Deputados terão, em commum, a
contar da assignatura definitiva do parecer, o prazo de vinte e quatro horas, afim de
poderem examinar, na Secretaria da Camara, as actas e papeis eleitoraes.
Art. 35. Só poderá ser proposta a annullação das eleições nos casos seguintes:
1º) quando realizadas perante Mesas constituidas por modo diverso do prescripto em lei;
2º) quando realizadas em dia e logar diversos dos legalmente designados;
3º) quando os livros em que forem lavradas as actas não estiverem rubricados pelo
juiz federal e pelo juiz de direito e não contiverem termos de abertura e encerramento
assignados pelo primeiro;
4º) quando se fizerem as eleições por alistamento clandestino, ou fraudulento;
5º) quando as actas não estiverem devidamente assignadas pelos eleitores e pelos mesarios;
6º) quando houver prova evidente de recusa de fiscaes apresentados pelos candidatos,
ou por um grupo de eleitores;
7º) quando houver prova de fraude, que altere o resultado da eleição.
Art. 36. Findos os trabalhos da Commissão de Inquerito referentes á eleição em qualquer districto eleitoral, o seu Presidente enviará á Mesa o respectivo parecer, com
os votos em separado, emendas e documentos, cuja publicação houver sido julgada
necessária.
Paragrapho unico. As Commissões de Inquerito que não derem os pareceres dentro de
dez dias, a contar da terminação dos debates entre os interessados, serão substituídas.
Art. 37. As Commissões de Inquerito durarão até que terminem os trabbalhos de reconhecímento de poderes para a renovação da Camara.
Paragrapho unico. Para o exame das eleições ás vagas verificadas após a installação do
Congresso Nacional, servirá a Commissão de Poderes.
Art. 38. Quando se realizar a eleição para a renovação da Camara dos Deputados, ou
para o preenchimento de vaga, o seu Presidente fará publicar, no Diario do Congresso,
por Estados, districtos eleitoraes, Municipios, em ordem alphabetica, e secções elei-
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toraes, em sequencia ordinal, á medida que forem recebidos, os boletins eleitorais e a
relação dos livros entrados na Secretaria da Camara, com as datas da sua expedição e
recebimento.
Paragrapho unico. Á excepção dos apresentados pelos interessados ás respectivas Commissões de Inquerito, a Secretaria da Camara só receberá documentos, ou papeis, eleitoraes, por via postal, ou telegraphica.
Art. 39. O parecer da Commissão de Inquérito recebido pela Mesa será lido, em summario, e mandado publicar no primeiro numero do Diario do Congresso e em avulsos,
com os respectivos votos em separado, emendas, contestações, contra-contestações e
documentos destinados á publicidade.
§ 1º O Presidente da Camara, em qualquer tempo antes da votação, devolverá á Commissão, ex officio, ou a requerimento de qualquer Deputado, o parecer que não estiver
formulado de accôrdo com o art. 33, ou contiver erros arithmeticos que affectem o
resultado.
§ 2º O voto em separado e a emenda, que não estiverem redigidos de acórdo com o
art. 33, não serão tomados em consideração pela Mesa.
§ 3º O voto em separado, ou emenda, que apenas propuzer a substituição de candidato
inelegível pelo imediato em votos ao ultimo eleito, só será aceito pela Mesa quando o
elegível nelle figurar com mais de metade dos votos obtidos pelo inelegível.
Art. 40. Vinte e quatro horas depois da publicação a que se refere o artigo anterior, que
não poderá ser dispensada, o Presidente da Camara dará para a Ordem do Dia seguinte
a votação, sem discussão, dos pareceres unanimes, que não propuzerem a annullação
de diploma.
§ 1º Poderá ser concedida urgência para a immediata votação dos pareceres a que se refere este artigo, por deliberação da maioria dos presentes e a requerimento de qualquer
candidato diplomado, ou já reconhecido, desde que tenha sido preenchida a formalidade da publicação pelo Diario do Congresso.
§ 2º Poderá igualmente, e, mediante as mesmas condições exigidas pelo paragrapho
anterior, ser concedido o adiamento da votação do parecer, mesmo unanime, sobre
eleições duvidosas; até que a Camara se haja devidamente constituído.
§ 3º Para as deliberações relativas aos pareceres unanimes, que não soffrem discussão,
será necessaria a presença, pelo menos, de quarenta e dois candidatos, diplomados, ou
já reconhecidos.
§ 4º Os pareceres não sujeitos á discussão não admittirão encaminhamento da votação.
Art. 41. O parecer acompanhado de voto em separado, ficará sujeito á discussão.
§ 1º Essa discussão só poderá ser iniciada vinte e quatro horas depois da distribuição,
em avulso impresso, do parecer, voto em separado, contestações, contra-contestações,
emendas e aumentos, cuja publicação a Commissão de Inqueritto determinar.
§ 2º O interstício determinado no paragrapho anterior não poderá ser dispensado.
§ 3º Os pareceres com voto em separado só serão votados com a presença de 107 deliberantes, pelo menos.
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Art. 42. Quando o parecer, unanime, propuzer a annullação, ou o não reconhecimento, da validade, de diploma, a sua discussão e votação só terão logar nas sessões realizadas após a instalação do Congresso Nacional.
Art. 43. Quando o parecer fôr acompanhado de voto em separado, propondo, este ou
aquelle, a annullação, ou o não reconhecímento da validade, de diploma, será submettido á discussão e votação em sessão preparatoria.
§ 1º Si as conclusões que não propuzerem a annullação ou o não reconhecimento de validade, de diploma, obtiverem preferencia para a votação, essa far-se-á immediatamente.
§ 2º Si as conclusões que propuzerem a annullação, ou o não reconhecimento de validade, de diploma, obtiverem preferencía para a votação, ou si forem rejeitadas as conclusões que a não propuserem, adiar-se-á a votação para as sessões realizadas após a
instalação do Congresso Nacional, quando se reabrirá a discussão.
Art. 44. Quando o parecer fõr acompanhado de emenda, propondo a anullaçâo, ou o não
reconhecimento de validade, de diploma, si a emenda obtiver preferencia para a votação,
será essa adiada para as sessões realizadas após a installação do Congresso Nacional.
Art. 45. Quando todos os candidatos por um districto eleitoral não houverem sido
diplomados, si o parecer sobre o seu reconhecimento for unaníme, poderá ser votado
antes da abertura da Camara, por 107 deliberantes.
Paragrapho unico. Quando, nesse caso, houver voto em separado, só depois da abertura
da Camara poderá ser discutido e votado o respectivo parecer.
Art. 46. Todo o parecer sujeito á discussão terá votação nominal para a sua primeira
conclusão.
Art. 47. Os candidatos não tomarão parte nas votações dos pareceres sobre os respectivos districtos eleitoraes.
Art. 48. A votação das conclusões de pareceres, de voto em separado, ou de emendas,
far-se-á por meio de preferencia, préviamente deliberada pela Camara.
§ 1º Acceitas as conclusões preliminares, considerar-se-á ipso facto approvada a indicação dos Deputados que, em consequencia dellas, forem propostos ao reconhecimento.
§ 2º Exceptuar-se-ão do disposto neste artigo as emendas eliminatorias de candidatos
por inelegibilidade, com, ou sem substituição delles pelos imediatos em votos ao ultimo
eleito, as quaes serão votadas depois da proposicão que houver obtido a preferencia.89
Art. 49. Quando as conclusões preliminares a serem votadas forem duas – a primeira,
annullando certas eleições, e a segunda approvando outras – e a Camara acceitar somente a segunda, o parecer voltará á Commissão para fazer nova apuração, de accôrdo
com o vencido, dentro de vinte e quatro horas, sob pena de destituição.
Paragrapho unico. Si a Camara não approvar nenhuma dessas conclusões, a Mesa fará,
immediatamente, o sorteio de uma outra Commissão de cinco membros, á qual serão
remettidos todos os papeis eleitoraes, para novo exame e respectivo parecer, que deverá
ser apresentado no prazo máximo de tres dias.90
89

Essa parte foi introduzida na reforma do Regimento de 28 de janeiro de 1915, art. 24.

90

Idem.
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Art. 50. Á proporção que se fór votando, o Presidente proclamará Deputados os candidatos
reconhecidos.
Paragrapho unico. Um dos Secretarios fará a lista dos candidatos reconhecidos, por Estados, de
norte para o sul, e na sequencia ordinal dos respectivos districtos.
Art. 51. A Camara mandará proceder á nova eleição sempre que, no reconhecimento de poderes de seus membros, annullar, por qualquer fundamento, mais de metade dos votos de
candidato diplomado, ou não.
§ 1º Para esse calculo serão deduzidos os votos de duplicatas de actas, desprezadas pela impossibilidade de se verificar qual dellas é a verdadeira.
§ 2º Si, ainda assim, o candidato diplomado ficar com maioria de votos sobre os demais candidatos, deverá ser reconhecido.
§ 3º Para a verificação da votação dos candidatos não diplomados, a Commissão de Inquerito
fará, preliminarmente, a apuração, em face dos livros da eleição, enviados ao poder verificador
pela junta apuradora.
Art. 52. Todas as vezes que a Camara, na verificação e reconhecimento de poderes dos seus
membros, julgar nullos, ou não apurar, por vicios e fraudes, actas ou outros documentos eleitoraes, remettel-os-á, por íntermedio da Mesa, á autoridade competente, para a effectiva responsabilidade pelos meios legaes, dos culpados.
Paragrapho unico. Esta providencia deverá ser tomada pelo 1º Secretario dentro do quarenta e
oito horas após a approvação das conclusões que a determinarem.
Art. 53. Verificada a legalidade dos poderes de mais de 107 Deputados, si se acharem presentes
nesse numero, pelo menos, far-se-á a devida comunicação ao Presidente da Republica e ao Senado, para que se accorde no edificio em que deverá ter logar a installação da sessão legislativa.
Paragrapho único. Quando a Camara dos Deputados não puder iniciar os seus trabalhos no dia
marcado na Constituição, ou em lei ordinaria, por não haver numero legal, far-se-á identica
communicação, e proceder-se-á do mesmo modo logo que o numero estiver completo.
Art. 74. (...)
§ 4º As Commissões de Inquerito, em numero de seis, serão constituidas e regidas pelos dispositivos do Capitulo VI, Titulo I, deste Regimento.
Art. 112. As atribuicões da Commissão de Poderes, quanto ao exame de eleições, deverão ser
distribuidas ao começo da sessão legislativa, de modo que a cada um de seus membros caiba
relatar as eleições dos Estados:
a) Amazonas, Pará e Maranhão;
b) Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte;
c) Parahyha, Pernambuco e Alagoas;
d) Sergipe e Bahia;
e) Espirito Santo e Rio de Janeiro;
f) S. Paulo e Paraná;
g) Santa Catharina e Rio Grande do Sul;
h) Districto Federal, Matto Grosso e Goyaz;
i) Minas Geraes.
§ 1º Ouando no exercício de funções relativas a reconhecimento de poderes, a Commissão
cingír-se-é ao disposto no capítulo das Commissões de Inquerito.
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§ 2º Sempre que a Commissão de Poderes houver de tomar conhecimento de eleições de Estado a que pertença qualquer de seus membros, esse será impedido de funcionar como tal.
§ 3º Na hypothese do paragrapho anterior, o Presidente da Camara dará substituto ad
hoc ao Deputado impedido.
§ 4º O Deputado impedido de funccionar na Commissão de Poderes poderá discutir e
votar em Plenario as eleições do seu Estado.
Art. 165. (...)
§ 2º A urgencia, em materia de reconhecimento de poderes, está subordinada ás restricções do Capitulo VII do Titulo I.
Art. 13. Quando um candidato for eleito e reconhecido por mais de um districto
eleitoral, deverá optar por um dos mandatos, dentro de 48 horas, a contar do ultimo
reconhecimento.
§ 1º Si, por occasião de ser reconhecido por um districto eleitoral, o Deputado já estiver
empossado por outro, presumir-se-á optar pelo mandato de que houver tomado posse,
si no prazo deste artigo não declarar o contrario.
§ 2º Não estando ainda empossado e não optando, dentro em 48 horas, o candidato
eleito e reconhecido por mais de um districto, presumir-se-á optar pela representação
do districto em que houver alcançado maior numero de suffragios.
1904

Art. 17. Reunidos os diplomas, e organizada a relação de que trata o artigo anterior, o
Presidente nomeará uma Comissão de cinco membros, a qual, no prazo maximo de cinco
dias, á vista dos diplomas, organizará duas listas: uma dos Deputados legalmente diplomados, na fórma do artigo antecedente, paragrapho unico, quer pelo Districto Federal
quer pelos Estados, não podendo julgar do merecimento das contestações ou protestos feitos a cada diploma; e outra daquelles, cujos diplomas não revestirem as condições legaes.
§ 1º Approvadas pela Camara as duas listas, mediante votação, na qual só tomarão parte os Deputados legitimamente diplomados, e incluídos na primeira dessas listas, serão
dentre elles tirados á sorte seis Commissões de cinco membros cada uma.
§ 2º Estas Commissões nomearão dentro si um Presidente para dirigir os trabalhos e
distribuir os papeis relativos a cada Estado ou ao Districto Federal, e funccionarão até
o fim da primeira sessão da legislatura.
§ 3º Nenhum Deputado poderá funcionar em Commissão á qual incumba o inquerito
das eleições do Estado por onde houver sido eleito. Assim também se entenderá com
os representantes do Districto Federal. Na hypothese mencionada, bem como nas vagas ou impedimento de qualquer natureza dos membros das referidas Commissões, a
substituição se fará por sorteio.
Art. 18. Á primeira Commissão pertencerá o exame das eleições dos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte. Á segunda, o dos Estados da Parahyba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Á terceira, o dos Estados da Bahia,
Espirito Santo e Districto Federal. Á quarta, o dos Estados do Rio de Janeiro e S. Paulo.
Á quinta, o do Estado do Minas Geraes. Á sexta, o dos Estados do Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Matto Grosso e Goyaz.
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Art. 19. As Commissões de Inquerito celebrarão suas sessões em sala do edifício onde
funccionar a Camara dos Deputados, e farão annunciar pela imprensa a hora dos respectivos trabalhos, com antecedencia de 24 horas, pelo menos.
§ 1º A estas sessões admittir-se-hão todos os interessados no inquerito e qualquer cidadão que o requerer por escripto ou verbalmente e possa concorrer para o esclarecimento da verdade.
§ 2º Informada a Commissão verbalmente, por cada um dos Relatores das questões
suscitadas nos documentos, convidará os interessados, seus advogados ou procuradores, para offerecerem as suas exposições a respeito do processo eleitoral unicamente.
Destas exposições dar-se-há vista para contestal-as, por prazo não excedente de cinco
dias, ao candidato que o requerer por si, por um advogado ou procurador, ou a qualquer Deputado que o pedir, na falta daquelles, observadas as disposições dos arts. 4º,
5º e 6º do art. 17.
§ 3º Guardadas sempre a ordem e as solemnidades precisas a Commissão em seguida
celebrará conferencias para ouvir as observações que os interessados, seus procuradores ou advogados e qualquer Deputado houverem de fazer, oralmente ou por escripto,
sobre a matéria propria do inquerito; estes debates durarão emquanto o permittir a
maioria da Commissão.
§ 4º Logo depois a Commissão formulará o relatorio do inquerito sobre as eleições de
que se tratar, concluindo com o seu parecer em artigos precisos.
Si na primeira sessão que celebrar a Commissão ninguem se apresentar reclamando ou
contestando, poder-se-ha lavrar na seguinte o parecer, á vista das actas e mais papeis
presentes á Commissão.
§ 5º Á medida que em sessão da Commissão fôr sendo lido esse relatorio, irão sendo
resolvidas as questões suscitadas, tomando o Relator, que sempre se pronunciará em
primeiro logar, nota da opinião vencedora sobre cada uma dellas.
Quando houver opinião divergente da do Relator e, expostos os respectivos fundamentos,
entender a maioria da Comissão que se faz necessarío um prazo para a decisão do caso, o
Presidente suspenderá os trabalhos por tempo não excedente de 24 horas, findo o qual a
Commissão novamente se reunirá e resolverá a questão deferida, proseguindo immediatamente e com o mesmo methodo na decisão das questões remanescentes. Em todo caso, a
Commissão não ultrapassará o prazo de 15 dias, nos termos do art. 35, paragrapho único.91
§ 6º Decididas, assim, todas as questões, será, em acto continuo, redigido o parecer
de acórdo com o vencido; nelle se fará referencia explicita aos pontos debatidos o aos
motivos e fundamento legal pelos quaes são ou deixam de ser attendidas as allegações
dos interessados, devendo elle concluir por artigos precisos dos quaes constem, em, um
delles, quaes as secções cuja não apuração é pela Commissão proposta á Camara e no
artigo seguinte quaes as que se propõe sejam approvadas, com a indicação consequente
e consecutiva do resultado geral assim apurado para todos os candidatos e a daquelles
que devem assim ser reconhecidos por maioria de votos.92
91

Essa parte foi introduzida na reforma do Regimento de 28 de janeiro de 1915, art. 19, § 5º.

92

Essa parte foi introduzida na reforma do Regimento de 28 de janeiro de 1915, art. 19, § 6º.
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§ 7º Si na primeira sessão que celebrar a Commissão ninguém se apresentar reclamando ou contestando, poder-se-ha lavrar na seguinte o parecer, á vista das actas e mais
papeis presentes á Commissão.
Art. 17. (...)
§ 4º As contestações e protestos, de que trata a primeira parte deste artigo serão recebidos somente até o ultimo dia em que funccionar a Commissão incumbida de relacionar
os diplomas, competindo ás Commissões de Inquerito marcar opportunamente aos
contestantes prazos de dous a cinco dias, no maximo, para examinarem na Secretaria
da Camara, sob as vistas de um dos membros da Commissão, as actas e mais papeis
da eleição contra a qual reclamarem, offerecendo, dentro dos prazos que obtiverem, as
provas justificativas de seus protestos ou contestações.
§ 5º Esgotado o ultimo prazo concedido aos contestantes, a Commissão dará immediatamente vista dos papeis ao candidato contestado para, do mesmo modo e com
igualdade de prazo, adduzir os argumentos e provas que tiver de contrapor aos dos
contestantes.
§ 6º Fica subtendido que, havendo mais de um contestante ou de um contestado, cada
grupo de interessados fará o exame dos papeis em commum no prazo que lhe for concedido, cujo limite maximo, de cinco dias, não poderá ser ampliado sob pretexto algum.
Art. 20. As exposições, as contestações e o relatorio serão logo impressos no Diario do
Congresso Nacional, e distribuídos em avulso com o voto em separado, si houver, de
qualquer membro da Commissão. Dos documentos apresentados pelas partes só serão
impressos aquelles cuja publicação for julgada necessaria pela Commissão.
§ 1º Vinte e quatro horas depois dessa publicação, que não poderá ser dispensada em
caso algum, o Presidente da Camara dará para a Ordem do Dia seguinte a votação,
sem mais debate, dos pareceres unanimes de cada inquerito. Havendo, porém, votos
em separado, ou emenda de qualquer dos membros da Commissão ás conclusões do
parecer, se abrirá discussão quando a Camara estiver constituida com metade e mais
um de seus membros.
§ 2º Qualquer Deputado poderá examinar com a respectiva Commissão de Inquerito
as actas e mais papeis concernentes á eleição por que se interessar, fundamentando as
emendas, que, por ventura, queira offerecer, com a especificação das secções eleitoraes
que devam ser approvadas ou rejeitadas, as respectivas razões justificativas e o numero
de votos obtidos pelos candidatos. Essas emendas serão impressas com o respectivo parecer e submettidas á votação da Camara. Fóra das condições aqui indicadas, nenhuma
emenda de Deputado estranho á Commissão de Inquerito será por ella recebida.
§ 3º Qualquer Deputado poderá requerer e a maioria dos presentes deliberar que fique
adiada a votação do parecer, embora unanime, dado sobre eleições duvidosas, até que a
Camara se tenha devidamente constituido.93
§ 4º Quando o parecer de qualquer uma das Comissões for no sentido da annulação ou
não reconhecimento da validade de qualquer diploma, ficará o mesmo parecer adiado
para ser discutido e votado depois da abertura do Congresso.
93
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§ 5º Em todos os mais casos sobre verificação de poderes a Camara decidirá, desde que
esteja presente o quinto de seus membros, pelo menos, nas sessões preparatorias.
Art. 21. Á proporção que se fôr votando, o Presidente declarará Deputados aquelles cujos
poderes se tiverem julgado legalmente conferidos, e um dos Secretarios fará a lista dos
approvados.
Art. 22. Verificada a legalidade dos poderes, si se acharem presentes Deputados em
numero de metade e mais um se fará a devida comunicação ao Presidente da Republica
e ao Senado, para que accordem no edificio em que deve ter logar a installação da sessão
legislativa.
Quando não puder iniciar seus trabalhos a Camara dos Deputados no dia marcado
na Constituição, ou em lei ordinaria, por não haver numero legal, farse-ha identica
communicação, e, do mesmo modo, se procederá logo que o numero estiver completo.
Art. 23. Os Deputados se reunirão, diaramente, ao meio dia, em sessão preparatoria, até
que esteja concluida a verificação dos poderes e possa realizar-se a abertura do Congresso.
Em sessões preparatorias do primeiro anno da legislatura a Camara funccionará com
qualquer numero de Deputados eleitos.
Art. 24. Os Deputados que não puderem comparecer mandarão, com tudo, o seu diploma e a exposição, por escripto, dos seus impedimentos. Essas escusas, bem como os diplomas que as acompanharem, serão remettidos ás respectivas Commissões. Si as escusas
forem desatendidas, far-se-ha saber por officio aos Deputados que se escusaram, afim de
que compareçam.
Art. 27. (...) para examinar as escusas e os diplomas dos Deputados eleitos no interregno parlamentar para o preenchimento de vagas que se tenham dado, por qualquer
motivo, servirá a Commissão de Petições e Poderes da mesma sessão, até que se nomeie
a que deverá servir na nova.
1891

Art. 5º Installada a Mesa, o Presidente, reunidos os diplomas, nomeará uma Comissão de cinco membros, que organizará, á vista dos diplomas, protestos, reclamações
ou representações que forem presentes á Mesa, ou á Commissão, duas listas, uma dos
Deputados eleitos, quer pelo Districto Federal, quer pelos Estados, sobre cuja eleição
for contestada por protesto ou denuncia contra a sua validade, apresentados á Camara
ou insertos nas actas das eleições.
§ 1º Approvada a lista pela Camara, mediante votação do respectivo parecer, apresentado pela Commissão em breve prazo, serão tiradas á sorte, dentre os Deputados da
primeira lista, cinco Commissões de cinco membros cada uma.
§ 2 º Estas Commissões nomearão dentre si um Presidente para dirigir os trabalhos e
distribuir os papeis relativos a cada Estado ou ao Districto Federal e funccionarão até
ao fim da primeira sessão da legislatura.
§ 3º Nenhum Deputado poderá funcionar em Commissão á qual incumba o inquérito
das eleições do Estado por onde houver sido eleito. Assim tambem se entenderá com
os representantes do Districto Federal. Na hypothese mencionada, bem como nas vagas ou impedimento de qualquer natureza dos membros das referidas Commissões, a
substituição se fará por sorteio.
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Art. 6º Á 1ª Commissão pertencerá o exame das eleições dos Estados do Amazonas,
Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte. Á 2ª o dos Estados da Parahyba, Pernambuco, Alagôas e Sergipe. Á 3ª o dos Estados da Bahia, Espirito Santo, Rio
de Janeiro e Districto Federal. À 4ª o dos Estados de S. Paulo, Paraná, Santa Catharina,
Goyaz e Matto Grosso. Á 5ª o dos Estados do Rio Grande do Sul e Minas Geraes.
Art. 7º As Commissões de Inquerito celebrarão suas sessões em salas do edificio onde
funccionar a Camara dos Deputados e farão annunciar pela imprensa a hora dos respectivos trabalhos.
§ 1º A estas sessões admittir-se-hão todos os interessados no inquerito e qualquer cidadão, que
o requerer por escripto ou verbalmente e possa concorrer para o esclarecimento da verdade.
§ 2º Informada a Commissão verbalmente, por cada um dos Relatores das questões
suscitadas nos documentos, convidará os interessados, seus advogados ou procuradores, para offerecerem as suas exposições a respeito do processo eleitoral unicamente.
Destas exposições dar-se-ha vista para contestal-a ao candidato que o requerer por si,
por advogado ou procurador, ou a qualquer Deputado que o pedir na falta daquelles.
§ 3º Guardadas sempre a ordem e a solenidade precisas, a commíssão em seguida celebrará
conferencías para ouvir as observações que os interessados, seus procuradores ou advogados e qualquer Deputado houverem de fazer oralmente ou por escripto sobre a materia
propria do inquerito; estes debates durarão emquanto o permittir a maioria da Commissão.
§ 4º Logo depois a Commissão formulará o relatorio do inquerito sobre as eleições de
que se tratar, concluindo com o seu parecer em artigos precisos.
Si na primeira sessão que celebrar a Comissão ninguem se apresentar reclamando ou
contestando, poder-se-há lavrar na seguinte sessão o parecer a vista das actas e mais
papeis presentes á Commissão.
Art. 8º As exposições, as contestações e o relatorio serão logo impressos no jornal que
publicar os debates da Camara, e distribuídos em avulso com o voto em separado, si
houver de qualquer membro da Commissão. Dos documentos apresentados pelas partes só serão impressos aquelles cuja publicação fôr julgada necessaria pela Commissão.
Vinte e quatro horas depois dessa publicação, o Presidente da Camara dará para Ordem do Dia seguinte a votação, sem mais debate algum, dos pareceres de cada inquerito; havendo, porem, votos em separado ou emendas, se abrirá discussão.
§ 1º Nas eleições duvidosas, a requerimento de qualquer Deputado, apoiado pela terça parte
dos presentes e independente de votação,94 ficará adiada a votação dos pareceres na parte respectiva, até que haja na Casa metade e mais um dos membros de que a Camara se compõe.
§ 2º Quando a maioria de qualquer das Commissões concluir o seu parecer, ou não
reconhecendo a validade de qualquer diploma, ficará o mesmo parecer adiado para ser
discutido depois da abertura do Congresso, precedendo discussão igual á de qualquer
parecer da Commissão.
§ 3º Em todos os mais casos, a Camara decidirá, desde que estejam presentes 41 membros, pelo menos, nas sessões preparatorias. Esta disposição refere-se somente á deliberação sobre verificação de poderes.
94
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Art. 9º Á proporção que se fôr votando, o Presidente declarará Deputados aquelles
cujos poderes se tiverem julgado legalmente conferidos, e um dos Secretarias fará a
lista dos approvados.
Art. 10. Verificada a legalidade dos poderes, si acharem-se presentes Deputados em numero de metade e mais um se fará a devida communicação ao Presidente da Republica e
ao Senado, declarando que no dia immediato encetará a Camara os trabalhos ordinários,
desde que tenha a mesma tido do Senado para que accordem no edificio em que deve ter
logar a installação da sessão legislativa. Quando não puder iniciar seus trabalhos a Camara dos Deputados no dia marcado na Constituição, ou em lei ordinaria, por não haver
numero legal, far-se-ha identica communicação, e do mesmo modo se procederá logo que
o numero estiver completo.
Art. 11. Os Deputados se reunirão diariamente ao meio-dia, em sessões preparatórias até que esteja concluída a verificação dos poderes e possa realizar-se a abertura do
Congresso.
Em sessão preparatória, do 1º anno da legislatura, a Camara funccionará com qualquer
numero de Deputados eleitos.
Art. 12. Os Deputados que não puderem comparecer mandarão, com tudo, o seu diploma e a exposição, por escripto, dos seus impedimentos. Essas escusas, bem como os diplomas que as acompanharem, serão remettidos ás respectivas Commissões. Si as escusas
forem desatendidas, far-se-ha saber por officio aos Deputados que se escusaram, afim de
que compareçam.
Art. 15. (...)
Paragrapho unico. Os pareceres ácerca do reconhecimento de novos Deputados, serão
dados para Ordem do Dia vinte e quatro horas depois de impressos no jornal que publicar os debates da Camara, afim de serem votados, observando-se em tudo mais as
disposições dos arts. 7º, 8º e 9º.
1870

Art. 5º Em seguida [após a entrega dos diplomas pelos Deputados] o Presidente nomeará
uma Comissão de cinco membros, a qual, á vista das actas eleitoraes, diplomas, representações ou denuncias que forem presentes á Camara ou á mesma Commissão, organizará:
§ 1º Uma lista dos Deputados por districtos eleitoraes, cuja eleição não offereça duvida
nem soffra contestação, sendo essa lista approvada pela Camara mediante votação do
respectivo parecer apresentado pela Commissão em breve prazo;
§ 2º Outra lista dos Deputados, por districtos eleitorares igualmente, cuja eleição fôr
contestada por protesto ou denuncia contra a sua validade, apresentados á Camara, ou
insertos nas actas das eleições primarias ou secundarias;
§ 3º Dos Deputados da primeira lista se tirarão á sorte tres Commissões de nove membros cada uma;
§ 4º Estas Commissões nomearão um Presidente para dirigir os trabalhos e distribuir
os papeis relativos a cada districto eleitoral, encarregando-se tambem do exame de
algum delles; e funccionarão até o fim da primeira sessão da legislatura;
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§ 5º Cada um dos membros das ditas Commissões exporá o que encontrar nos papeis,
cujo exame lhe couber, e redigirá o relatorio que tem de ser apresentado á Camara, nos
termos do art. 7º, § 4º.
Art. 6º Á primeira Commissão pertencerá o inquerito sobre as eleições das provincias
do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
Á segunda o das provincias das Alagôas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro
e S. Paulo. Á terceira, o das provincias do Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul,
Matto Grosso, Goyaz e Minas Geraes.
Art. 7º Recebidos os respectivos documentos, cada Commissão prestará nas mãos do
Presidente juramento de bem e fielmente proceder ao inquerito; e logo annunciará,
pelo jornal que publicar os debates da Camara, a hora em que celebrará as suas sessões.
§ 1º Á estas sessões, em salão privativo, admittir-se-hão todos os interessados no inquerito e qualquer cidadão que o requerer por escripto ou possa concorrer para o esclarecimento da verdade.
§ 2º Informada a Commissão verbalmente, por cada um dos Relatores, das questões
suscitadas nos documentos, convidará aos interessados, seus advogados ou procuradores, para offerecerem as suas exposições á respeito do processo eleitoral unicamente.
Destas exposições dar-se-ha vista para contestal-as ao candidato que o requerer por si,
por advogado ou procurador, ou á qualquer Deputado que o pedir na falta daquelles.
§ 3º Guardadas sempre a ordem e solemnidades precisas, a Commissão em seguida celebrará conferencias para ouvir as observações que os interessados, seus procuradores ou
advogados, e qualquer Deputado houverem de fazer oralmente sobre a materia propria do
inquerito: estes debates durarão emquanto o permittir a maioria da Commissão.
§ 4º Logo depois a Commissão formulará o relatorio do inquerito sobre as eleições de
cada districto, concluindo com o seu parecer em artigos precisos.
Art. 8º As exposições, as contestações e o relatorio serão logo impressos no jornal, que
publicar os debates da Camara, e distribuídos em avulso com o voto em separado, se
houver, de qualquer membro da Commissão. Vinte e quatro horas depois dessa publicação, o Presidente da Camara dará para Ordem do Dia a votação, sem mais debate
algum, dos pareceres de cada inquerito com os votos em separado e as emendas, que
qualquer Deputado houver submettido ao juizo da Commissão.
§ 1º Nas eleições duvidosas, á requerimento de qualquer Deputado, apoiado pela terça parte
dos presentes e independente de votação, ficará adiada a votação dos pareceres na parte respectiva até que haja na Casa metade e mais um dos membros, de que a Camara se compõe.
§ 2º Quando a maioria de qualquer das Commissões concluir o seu parecer annullando
a eleição de um ou mais Deputados por qualquer districto, ficará o mesmo parecer
adiado para ser votado depois da abertura da Assembléa Geral na parte relativa ao
diploma ou diplomas, cuja validade não fôr reconhecida, precedendo neste caso discussão igual á de qualquer parecer de Commissão.
§ 3º Em todos os mais casos a Câmara decidirá desde que estejão presentes vinte e um
membros, pelo menos, nas sessões preparatorias.
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1831

Art. 4º Juntos todos os diplomas, se nomearáo por escrutinio á pluralidade relativa
duas Commissões, huma de cinco membros para verificar os poderes dos apresentados,
e outra de tres para verificação dos poderes daquelles cinco.
Art. 5º Isto concluido, o Presidente levantará a sessão, e as Commissões se daráo ao
trabalho, de que forão encarregadas.
Art. 6º No dia seguinte, reunidos os Deputados no mesmo lugar, e á mesma hora, daráo conta as Commissões do resultado do seu trabalho em parecer escrito, expondo as
duvidas, que se lhes offerecerão.
Art. 7º Os Deputados presentes decidiráo, precedendo discussao, da validade das eleições, por meio de votação.
Art. 8º A proporção que se for votando o Presidente declarará Deputados aquelles,
cujos poderes se tiverem julgado legalmente conferidos; e outro Secretario fará a lista
dos approvados.
Art. 9º Verificada a legalidade dos poderes, se se acharem presentes Deputados em
numero de metade e mais hum, o Presidente fará remetter ao Imperador por via do
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio a lista nominal delles.
Art. 10. Os Deputados, que não poderem comparecer, mandarão com tudo apresentar
o seu diploma, e a exposição por escrito dos seus impedimentos.
Art. 11. As escusas, que offerecerem os Deputados serão remettidas á Commissão da
mesma forma que os diplomas; e a respeito dellas se procederá na forma dos artigos 6 e 7.
Art. 12. Quando as escusas se julgarem legitimadas, o Presidente, por meio do Secretario, o participará ao Governo para fazer vir os immediatos em votos.
Art. 13. Se as escusas forem desatendidas, se fará saber por officio aos Deputados, que
se escusarão, para que compareção.
1826

4. Juntos todos os diplomas, se nomearão por escrutinio, á pluralidade relativa duas
Commissões, huma de sinco membros para verificar os poderes dos aprezentados, e
outra de tres para verificação dos poderes daquelles sinco.
5. Isto concluido, o Presidente levantará a sessão, e as Commissões se darão ao trabalho, de que forão encarregadas.
6. No dia seguinte, reunidos os Deputados no mesmo lugar, e á mesma hora, dando
conta as Commissões do resultado do seu trabalho, expondo as duvidas, que se lhes
offerecerem.
7. Os Deputados prezentes decidirão, precedendo discussao, da validade das eleiçoens,
por meio de votação.
8. A proporção que se forem approvando o Presidente declarará Deputados aquelles,
cujos poderes se tiverem julgado legalmente conferidos, e outro Secretario apurará a
lista dos approvados.
9. Verificada a legalidade dos poderes, se se acharem prezentes Deputados em numero
de metade, e mais hum, o Presidente remetterá ao Imperador, por via do Secretario de
Estado dos Negocios do Imperio, a lista nominal delles.
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10. Os Deputados, que não poderem comparecer, mandarão com tudo aprezentar o seu
diploma, e a exposição por escrito dos seus impedimentos.
11. As escusas, que offerecerem os Deputados serão distribuidas pelas Commissoens da
mesma forma, que os diplomas; e a respeito dellas se procederá na forma dos artigos 6 e 7.
12. Quando as escusas se julgarem legitimadas, o Presidente por meio do Secretario o
participará ao Governo para fazer vir os Supplentes.
13. Se as escusas forem desatendidas, o Secretario o fará saber por officio aos Deputados,
que se escusarão, para que compareção.

7. Discussão da “Moção de Graças”
1826

73. Na primeira sessão da Camara, depois da instalação da Assemblea Geral Legislativa será o primeiro trabalho a Moção de Graças, e sua discussão, cujo resultado será
aprezentado a S.M.I. por huma Deputação, ainda que o Imperador não fosse prezente,
e mandasse o Ministro competente assistir á abertura.

8. Composição da Mesa nas sessões legislativas extraordinárias
1955

Art. 6º Nas convocações extraordinárias, não haverá sessões preparatórias e funcionará a Mesa da sessão anterior.
1949

Art. 7º Nas convocações extraordinárias não haverá sessões preparatórias e nelas funcionará a Mesa da sessão anterior.
1947

Art. 10. A Mesa eleita no inicio de cada sessão legislativa servirá, também, nas sessões
extraordinárias.
1934

Art. 13. A Mesa, eleita no inicio de cada sessão legislativa, servirá também nas sessões
extraordinárias e em todas as prorogações.
1928

Art. 56. A Mesa, eleita no inicio de cada sessão legislativa, servirá, também nas sessões
extraordinárias e em todas as prorogações.
1904

Art. 32. Nas sessões extraordinárias e nas prorogações servirão o Presidente e Secretarios que o tiverem sido anteriormente.
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Art. 19. Nas sessões extraordinarias e nas prorogações servirão o Presidente e Secretários que o tiverem sido ultimamente.
1870

Art. 19. Nas sessões extraordinarias e nas prorogações servirão o Presidente e Secretarios, que o tiverem sido ultimamente; se estenderem-se, porém, a mais de mez far-se-ha
nova Mesa como nas sessões ordinarias, bem entendido que nunca terá lugar a eleiçãode uma Mesa para servir menos de um mez.
1831

Art. 19. Nas sessões extraordinarias, e nas prorrogações, servirão o Presidente e Secretários que o tiverem sido na última sessão antecedente; porém se se extenderem a mais
de mez, se fará nova Mesa como nas sessões ordinarias, bem entendido que nunca terá
lugar a nomeação de huma Mesa para servir menos de hum mez.
1826

20. Nas sessoens extraordinarias servirão o Presidente, e Secretários, que o tiverem
sido no ultimo mez da proxima sessão ordinaria.
21. Porem se a sessão extraordinaria se extender a mais de hum mez, então se procederá á eleição do Presidente, e Secretarios, para o seguimento della, como nas sessoens
ordinarias.

9. Data da reunião conjunta de inauguração da legislatura
1934

Art. 12. A sessão conjunta de inauguração da Camara dos Deputados e do Senado
Federal será realizada no dia 3 de maio, no Palacio Tiradentes com a presença de qualquer numero de Deputados e Senadores, sob a direcção da Mesa do Senado.

10. Critérios para ocupação das vagas na Mesa do Congresso Nacional
1928

Art. 57. O Presidente e os Vice-Presidentes substituirão o Vice-Presidente do Senado,
em seus impedimentos, quando estiver funccionando o Congresso Nacional.
Paragrapho unico. O 1º e o 2º Secretarios servirão como 2º e 4º do Congresso Nacional e,
nesse caracter, substituirão o Presidente e os Vice-Presidentes, em seus impedimentos.

11. Prazo para preenchimento de vaga na Câmara
1928

Art. 18. A vaga na Camara dos Deputados deverá ser preenchida no prazo maximo de
tres mezes a contar da data em que se verificou.
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§ 1º Si o Governo do Estado em cuja representação se abrir a vaga, ou o Ministro do
Interior, no Districto Federal, não designar o dia para a nova eleição, dentro em 30 dias,
a contar da data da sua verificação, a Mesa da Camara designal-o-á.
§ 2º A attribuição conferida pelo paragrapho anterior á Mesa da Camara dos Deputados
será exercida, no intervallo das sessões legislativas, pelo seu Presidente.
§ 3º O prazo para o preenchimento de vagas provenientes de perda de mandato contar-se-á da data em que esta for decretada pela Camara.

12. Competência da Mesa
1972

Art. 14. À Mesa compete:
(...)
XX – autorizar o trânsito de veículos da Câmara fora dos limites do Distrito Federal;

13. Competências do Presidente
1972

Art. 17. São atribuições do Presidente (...):
a) quanto às sessões da Câmara:
(...)
23) dar conhecimento à Casa da pauta das matérias em condições de figurarem na Ordem
do Dia;
(...)
c) quanto às Comissões:
(...)
3) autorizar a realização, pelas Comissões, de reunião de audiência pública;
(...)
26) autorizar a divulgação das sessões;
(...)
f) além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrente de suas funções:
(...)
7) determinar o arquivamento ou desarquivamento de documentos;
1962

Art. 4º Constituem atribuições do Presidente (...):
a) enviar à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira as emendas, devidamente classificadas, ao parecer sôbre as contas do Presidente do Conselho de Ministros;
(...)
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d) fazer reiterar o pedido de informações desde que solicitado por seu Autor a reclamar
do Presidente do Conselho de Ministros, quando não forem prestadas as informações no
prazo fixado;
1955

Art. 19. São atribuições do Presidente (...)
I – quanto às sessões da Câmara:
(...)
l) despachar requerimento de audiência do Conselho Nacional de Economia;
m) excluir do projeto de orçamento a matéria que nêle não possa figurar regimentalmente;
n) mandar publicar as emendas e os pedidos de informações sobre o parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira referentes às contas do Presidente da
República;
o) enviar à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira as emendas, devidamente classificadas, ao parecer sôbre as contas do Presidente da República;
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
e) não aceitar, por impertinente, requerimento de audiência de Comissão sôbre a proposição que não tenha relação com as matérias da competência da mesma, nem emenda
nas mesmas condições, consoante o disposto no art. 107;
f) não permitir moção a favor ou contra ato de outro Poder, nem requerimento em que
seja sugerida iniciativa ou orientação em assunto de exclusiva competência do Executivo
ou do Judiciário;
g) declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada, na conformidade regimental;
(...)
III – quanto às Comissões:
a) nomear, por autorização da Câmara, Comissão Externa;
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
c) fazer reiterar os pedidos de informações desde que solicitados por seus Autores e dar
ciência às autoridades superiores de não terem sido atendidos pedidos de informações já
reiterados;
1949

Art. 14. São atribuições do Presidente:
(...)
II – quanto às proposições:
(...)
e) não aceitar, por impertinente, requerimento de audiência de Comissão, nos têrmos do § 2º do art. 100, nem emenda nas mesmas condições, consoante o disposto no
art. 102;
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f) não permitir moção a favor ou contra ato de outro Poder, nem requerimento em que seja
sugerida iniciativa ou orientação em assunto de exclusiva competência do Executivo ou do
Judiciário;
g) declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada, na conformidade regimental, em face da aceitação ou rejeição de outra pela Câmara;
h) retirar da pauta, nos termos do art. 109, proposição em desacordo com exigências
regimentais;
(...)
VI – além de outras, conferidas neste Regimento ou decorrentes de sua função:
(...)
c) fazer reiterar os pedidos de informações, nos termos do § 6º do art. 97;
d) dar ciência, às autoridades superiores, de que não foram atendidos pedidos de informações já reiterados (§ 7º do art. 97);
1947

Art. 13. São atribuições do Presidente (...):
(...)
III – fazer ler, quando necessário, pelo 1º Secretario, o expediente, inclusive as mensagens e correspondências do Poder Executivo, sem prejuízo de comunicação que entender conveniente;
(...)
XVIII – informar a Câmara sôbre qualquer questão de ordem, ou de prática parlamentar;
1934

Art. 17. São attribuições do Presidente (...):
(...)
3ª) fazer ler as actas pelo 2º Secretario, submettel-as a discussão e ao voto da Camara e
assignal-as, depois de aprovadas;
4ª) fazer ler o expediente pelo 1º Secretario;
(...)
14ª) conceder a palavra para explicação pessoal, sem prejuízo da Ordem do Dia;
15ª) communicar á Camara o recebimento de mensagens e outras correspondências do
Governo e fazel-as ler pelo 1º Secretario;
(...)
21ª) informar á Camara sobre qualquer ponto de ordem ou de pratica parlamentar;
1928

Art. 62. São attribuições do Presidente (...):
(...)
3ª) fazer ler as actas pelo 2º Secretario, submettel-as a discussão e ao voto da Camara e
assignal-as, depois de aprovadas;
4ª) fazer ler o expediente pelo 1º Secretario;
(...)
14ª) conceder a palavra para explicação pessoal, sem prejuízo da Ordem do Dia;

848

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

15ª) communicar á Camara o recebimento de mensagens e outras correspondências do
Governo e fazel-as ler pelo 1º Secretario;
(...)
21ª) informar á Camara sobre qualquer ponto de ordem ou de pratica parlamentar;
(...)
28ª) substituir, nos termos do Regimento Comum, do Congresso Nacional, o seu
Presidente;
1904

Art. 36. São atribuições do Presidente (...):
(...)
5ª) impôr silencio;
(...)
13) receber os votos dos Deputados;
(...)
16) receber mensagens e outras comunicações e actos do Governo, annunciando-os á
Camara, para serem lidos pelo 1º Secretario;
17) informar á Camara, quando necessario, sobre qualquer ponto de ordem ou de pratica parlamentar.
Art. 65. A nomeação das Deputações que a Camara resolva que sejam nomeadas compete ao Presidente.
1891

Art. 22. São attribuições do Presidente (...):
(...)
5ª) impôr silencio;
Art. 52. A nomeação das Deputações que a Camara resolva que sejam nomeadas, compete ao Presidente.
1870

Art. 22. São attribuições do Presidente:
(...)
5ª) Impôr silencio, e advertir qualquer Deputado, que cometer excesso (arts. 212, 213,
216 e 217);
Art. 52. A nomeação das Deputações para os casos expressados na Constituição ou
no Regimento e para todos os outros em que a Camara resolva que sejão nomeadas,
compete ao Presidente.
1831

Art. 22. São atribuições do Presidente:
(...)
5ª) Impor silencio, e advirtir qualquer Deputado, que cometer excesso.
Art. 54. A eleição das Deputações para os casos expressados na Constituição, e para
todos os outros do Regimento, e em que a Camara decidir que as deve haver, será feita
pelo Presidente.
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1826

24. São atribuiçoens do Presidente:
(...)
5º) Impor silencio, e advertir qualquer Deputado, que cometer excesso.
56. A eleição das Deputaçoens para os casos expressados na Constituição, e para todos
os outros, em que a Camara decidir que as deve haver, será feita pelo Presidente.

14. Tratamento dado ao Presidente e ao Vice-Presidente da
Câmara
1870

Art. 25. Os Deputados, e todas as pessoas da Casa, darão ao Presidente o tratamento de
excellencia no recinto della.
1831

Art. 25. Os Deputados, e todas as pessoas da Casa, darão ao Presidente o tratamento de
Excellencia na communicação official.
Art. 27. (...) [O Vice-Presidente] Terá o mesmo tratamento que o Presidente.
1826

27. [O Presidente] Terá o tratamento de Excellencia na communicação official.
30. (...) [O Vice-Presidente] Terá o tratamento de Excelencia na communicação official.

15. Competências do Primeiro-Secretário
1955

Art. 21. Os quatro Secretários terão as designações de 1º, 2º, 3º e 4º, cabendo ao Primeiro superintender os serviços da Secretaria e, além das atribuições que decorram desta
competência:
(...)
III – autorizar despesas até Cr$ 50.000,00;
1949

Art. 16. São atribuições do 1º Secretário (...):
(...)
III – fazer recolher e guardar em boa ordem as proposições e apresentá-las
oportunamente;
IV – ler à Câmara e despachar a matéria do expediente;
V – distribuir, em nome da Mesa, a matéria destinada às Comissões;
VI – ler o que se não achar impresso e deva ser de conhecimento do Plenário;
VII – sobrepor ementas aos projetos recebidos, sem elas, do Senado, ou do Poder
Executivo;
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VIII – tomar nota das discussões e votações da Câmara, em todos os papéis sujeitos à
sua guarda, autenticando-os com a sua assinatura;
XI – assinar, depois do Presidente, as resoluções da Mesa;
IX – fazer a chamada dos Deputados;
X – fazer o assentamento dos votos, nas eleições;
1947

Art. 15. São atribuições do 1º Secretário:
I – fazer a chamada dos Deputados;
II – ler à Câmara a matéria que deve ser lida no expediente;
III – despachar tôda a matéria do expediente;
(...)
VI – fazer recolher e guardar em boa ordem as proposições, para apresentá-las
oportunamente;
VII – distribuir papéis às Comissões;
VIII – assinar, depois do Presidente, as resoluções da Câmara;
IX – contar os Deputados, em verificação de votação;
(...)
XI – providenciar para a entrega aos Deputados, à medida que forem chegando à Câmara, dos avulsos impressos da Ordem do Dia;
XII – tomar nota das discussões e votações da Câmara em todos os papéis sujeitos à sua
guarda, autenticando-os com a sua assinatura;
XIII – sobrepor ementas aos projeto recebidos sem elas, do Senado, ou do Presidente
da República.
1934

Art. 20. São attribuições do 1º Secretario:
1ª) fazer a chamada nos casos previstos neste Regimento;
2ª) ler á Camara a integra de todos os officios do Governo, do Senado, e dos Juizes ou
Tribunaes e, em summario, qualquer outro papel que deva ser lido em sessão;
3ª) despachar toda a matéria do expediente;
(...)
6ª) fazer recolher e guardar em boa ordem, todas as proposições para apresental-as
opportunamente;
7ª) assignar, depois do Presidente, as resoluções da Camara;
8ª) contar os Deputados em verificação de votação;
(...)
10ª) providenciar para que sejam entregues aos Deputados, á medida que forem chegando á Camara, os avulsos impressos relativos á matéria designada na vespera, para a Ordem do Dia;
11ª) tomar nota das discussões e votações da Camara em todos papeis sujeitos á sua
guarda, authenticando-os com a sua assignatura;
12ª) distribuir papeis ás Commissões;
13ª) appôr ementas aos projectos recebidos do Senado ou do Presidente da Republica
sem ellas.
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1928

Art. 66. São atribuições do 1º Secretario:
1ª) fazer a chamada nos casos previstos neste Regimento;
2ª) ler á Camara a integra de todos os officios do Governo e do Senado e, em summario,
qualquer outro papel que deva ser lido em sessão;
3ª) despachar toda a matéria do expediente;
(...)
6ª) fazer recolher e guardar em boa ordem, todas as proposições para apresental-as
opportunamente;
7ª) assignar, depois do Presidente, as actas das sessões e as resoluções da Camara;
8ª) contar os Deputados em verificação de votação;
(...)
10ª) providenciar para que sejam entregues aos Deputados, á medida que forem chegando á Camara, os avulsos impressos relativos á matéria designada, na vespera, para
a Ordem do Dia;
11ª) tomar nota das discussões e votações da Camara em todos papeis sujeitos á sua
guarda, authenticando-os com a sua assignatura.
1904

Art. 40. São atribuições do 1º Secretario:
(...)
1º) ler á Camara a integra de todos os officios do Governo e do Senado, e qualquer outro
papel que deva ser lido em sessão;
(...)
4º) fazer recolher e guardar em boa ordem os projectos, indicações, pareceres de Comissões e as emendas que se lhes fizerem para os apresentar quando forem necessarios;
5º) assignar, depois do Presidente, as actas das sessões, bem como todos os decretos e
resoluções da Camara;
(...)
7º) providenciar para que seja entregue, por meio de avulsos impressos, aos Srs.
Deputados, ás primeiras horas da manhã seguinte, a materia designada na vespera para
a ordem dos trabalhos da Camara.
1891

Art. 27. São attribuições do 1º Secretario:
(...)
1º) ler à Camara a integra de todos os officios do Governo e do Senado e qualquer outro
papel que deva ser lido em sessão;
(...)
4º) fazer recolher e guardar em boa ordem os projectos, indicações, pareceres de Comissões e as emendas que se lhes fizerem; para os apresentar quando forem necessarios;
5º) assignar, depois do Presidente, as actas das sessões, bem como todos os decretos e
resoluções da Camara;
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1870

Art. 28. São attribuições do 1º Secretario. (...)
1ª) ler à Camara a integra de todos os officios do Governo e do Senado; assim como as
leis que forem remettidas á sancção, e qualquer outro papel que deva ser lido em sessão.
(...)
4ª) fazer recolher e guardar em boa ordem os projectos, indicações, pareceres de Comissões e as emendas que se lhes fizerem; para os apresentar quando forem necessarios;
5ª) assignar, depois do Presidente, as actas das sessões, bem como todos os decretos e
resoluções da Camara;
1831

Art. 28. São attribuições do Primeiro Secretario:
1ª) occupar a Presidencia na falta do Presidente e Vice-Presidente.
2ª) ler à Camara a integra de todos os officios do Governo e do Senado; assim como as
leis que forem remettidas á sancção, e qualquer outro objecto que deva ser lido em sessão.
(...)
5ª) fazer recolher, e guardar em boa ordem os projectos, as indicações, pareceres de Commissões, e as emendas que se lhes fizerem, para as apresentar quando se fizerem necessarias.
6ª) assinar depois do Presidente as actas das sessões, bem como os decretos e proclamações da Camara.
1826

31. São attribuiçoens do Primeiro Secretario:
1º) occupar a Presidencia na falta do Presidente, e Vice-Presidente.
2º) dar parte á Camara de todos os officios do Governo, e do Senado; e dar expediente
á correspondencia ministerial;
(...)
4º) recolher, e guardar em boa ordem os projectos, as indicaçoens, pareceres de Commissoens, e as emendas, que se lhes fizerem, para as aprezentar quando se tratar da sua discussão.
5º) fiscalizar a Ordem do Dia para que se não altere.
6º) pôr em lembrança, por escrito, os nomes dos Deputados, que pedirem a palavra
para regulamento do Presidente.
7º) asignar as actas das sessoens com o Presidente, e o outro Secretario, que as tiver escrito.

16. Competências dos demais Secretários
1949

Art. 18. São atribuições do 3º e 4º Secretários:
I – receber o Deputado que venha prestar compromisso;
II – auxiliar o 1º e 2º Secretários em verificação de votação, votação nominal e eleições.
1947

Art. 17. Os 3º e 4º Secretários receberão o Deputado que venha prestar compromisso.
Parágrafo único. Compete-lhes auxiliar o 1º e o 2º Secretários na verificação da votação.
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1934

Art. 21. Ao 2º Secretario, compete:
1ª) fiscalizar a redacção das atas e proceder á sua leitura;
2ª) assignar, depois do 1º Secretario, todas as actas e resoluções da Camara;
3ª) escrever a acta das sessões secretas;
4ª) contar os Deputados, em verificação de votação;
5ª) auxiliar o 1º Secretario a fazer a correspondencia official da Camara, nos termos
deste Regimento.
Art. 22. O 3º e o 4º Secretarios receberão, á porta da sala das sessões, os Deputados que
ainda não hajam prestado compromisso, para que o façam.
Paragrapho unico. Compete-lhes auxiliar os 1º e 2º Secretarios na verifcação de
votações.
1928

Art. 67. Ao 2º Secretario compete:
1ª) fiscalizar a redacção das atas e proceder á sua leitura;
2ª) assignar, depois do 1º Secretario, todas as actas e resoluções da Camara;
3ª) escrever a acta das sessões secretas;
4ª) contar os Deputados, em verificações de votação;
5ª) auxiliar o 1º Secretario a fazer a correspondencia official da Camara, nos termos
deste Regimento.
Art. 68. O 3º e o 4º Secretarios receberão á porta da sala das sessões, os Deputados que
ainda não hajam preestado compromisso, para que o façam.
Paragrapho unico. Compete-lhes auxiliar os 1º e 2º Secretarios na verifcação de votações.
1904

Art. 41. O 2º Secretario assignará, depois do 1º, todos os decretos e resoluções da Camara, bem como as actas, sendo escriptas as das sessões publicas, sob sua inspecção,
pelo funccionario respectivo. As actas serão lidas em sessão pelo mesmo Secretário.
Art. 42. Os 3º e 4º Secretarios receberão á porta do salão os Deputados que de novo
entrarem, os acompanharão á Mesa, onde devem prestar a affirmação.
1891

Art. 28. O 2º Secretario assignará, depois do 1º todos os decretos e resoluções da Camara, bem como as actas, sendo escriptas as das sessões publicas, sob sua inspecção,
pelo funccionario respectivo. As actas serão lidas em sessão pelo mesmo Secretário.
Art. 29. Os 3º e 4º Secretarios receberão à porta do salão os Deputados que de novo
entrarem, os acompanharão à mesa, onde devem prestar a affirmação.
1870

Art. 29. O 2º Secretario assignará depois do 1º todos os decretos e resoluções da Camara, bem como as actas, sendo escriptas as das sessões publicas, sob sua inspecção, por
um dos officiaes da Secretaria. As actas serão lidas em sessão pelo mesmo Secretario.
Art. 30. O 3º e 4º Secretarios receberão à porta do salão os Deputados, que de novo
entrarem, e os acompanharão à mesa, onde devem prestar o juramento.
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Art. 31. Da mesma sorte receberão e acompanharão os Ministros de Estado todas as
vezes que estes vierem á Camara ler os seus relatorios.
Art. 34. Todos os Secretarios terão o tratamento de Excellencia na correspondencia official.
1831

Art. 29. Os outros tres Secretarios farão alternadamente as minutas do que se passar nas sessões, e escreverão as actas, farão sua leitura, e as assignarão depois do 1º
Secretario.
Art. 30. O 2º Secretario assignará depois do 1º todos os decretos da Camara.
Art. 31. O 3º e 4º Secretarios receberão á porta do salão os Deputados, que de novo
entrarem, e os acompanharão á Mesa, onde hão de dar o juramento.
Art. 32. Da mesma sorte receberão e acompanharã os Secretarios de Estado todas as vezes que estes vierem á Camara, não sendo para fazer propostas em nome do Imperador.
Art. 33. Todos os Secretarios conjunctamente proporão á Camara o numero, e ordenados respectivos dos officiaes da Secretaria.
Art. 34. Terão todos [o tratamento de] Excellencia na communicação official.
1826

32. Os outros tres Secretarios farão as minutas do que se passar nas sessoens; e alternadamente escreverão as actas, farão a sua leitura, e as asignarão com o Presidente, e
Primeiro Secretario.
33. O Terceiro, e Quarto Secretarios receberão á porta do sallão os Deputados que de
novo entrarem, e os acompanharão á Meza, onde hão de dar o juramento.
34. Da mesma sorte receberão e acompanharão os Secretarios de Estado nos cazos do artigo 97.
34 [34-2]. Todos os Secretarios conjunctamente proporão á Camara o numero, e qualidade dos empregados da Secretaria; os seus respectivos ordenados e as pessoas para
elles idonea.
35. Terão todos o tratamento de Excellencia na communicação official.

17. Restrição à possibilidade de os Secretários deixarem seus
lugares em sessão
1955

Art. 15. (...)
§ 2º Nenhum Secretário presente à sessão poderá deixar a sua cadeira, sem comunicação à Presidência e sem que a faça ocupar por substituto.
1949

Art. 10. (...)
§ 4º Nenhum membro da Mesa presente à sessão poderá deixar sua cadeira sem que a
faça ocupar por substituto.
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1947

Art. 9º (...)
§ 4º Nenhum membro da Mesa poderá deixar sua cadeira sem que possa ser substituído
imediatamente.

18. Início dos trabalhos legislativos pela organização das
Comissões
1972

Art. 22. A Câmara, depois de eleita a Mesa, iniciará os trabalhos de cada primeira sessão legislativa da legislatura organizando as Comissões Permanentes, dentro do prazo
improrrogável de quinze dias.
1955

Art. 23. A Câmara dos Deputados, depois de eleita a Mesa, iniciará os trabalhos de
cada primeira sessão legislativa ordinária da legislatura, organizando as Comissões
Permanentes, dentro no prazo improrrogável de 15 dias.
1949

Art. 22. A Câmara do Deputados, depois de eleita a Mesa, iniciará os trabalhos, de cada
sessão legislativa ordinária organizando suas Comissões Permanentes.
1947

Art. 19. A Câmara dos Deputados, eleita a Mesa, iniciará os trabalhos de cada sessão
legislativa ordinária, organizando suas Comissões.
1934

Art. 24. A Camara dos Deputados iniciará seus trabalhos, em cada sessão legislativa
ordinária, organizando as suas Commissões.
1928

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

19. Eleição de membros das Comissões
1934

Art. 35. Na sessão seguinte á eleição da Mesa, poderão os Deputados, conjuncta ou
separadamente, indicar, por escripto, devidamente assignado, um nome para cada
Commissão Permanente, considerando-se escolhidos os que obtiverem um onze-avos
do numero total de membros da Camara, desprezada a fracção, excepto quanto á Commissão de Redacção, para que será necessario um quinto, desprezada a fracção.
§ 1º A indicação poderá ser apoiada pelos próprios Deputados que não comparecerem
á sessão, desde que assignem a declaração de outro Deputado que haja comparecido.
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§ 2º Não se computarão as indicações feitas em duplicata por um mesmo Deputado.
Art. 36. Verificado pela Mesa o numero de Deputados escolhidos, mediante a indicação, proceder-se-á nas sessões seguintes, á eleição, por voto secreto e escrutínio de lista,
dos que devam completar as Commissões Permanentes.
§ 1º Para a eleição, as Commissões serão classificadas em dois grupos. O primeiro será
formado pelas de Constituição e Justiça, Agricultura, Industria e Commercio, Diplomacia e Tratados, Educação e Cultura, Segurança Nacional e Obras Publicas, Transportes e Communicações. O segundo, pelas Finanças, Orçamento, Legislação Social,
Saude Publica, Tomada de Contas e Redacção.
§ 2º Não se computarão votos accumulados numa mesma cédula.
Art. 37. Quando se realizar simultaneamente mais de uma eleição, haverá junto á mesa
outras tantas urnas, devidamente rotuladas, com a indicação clara de cada uma das
eleições a se proceder.
Art. 38. Proceder-se-á á eleição com a chamada dos Deputados, por Estados, de norte
a sul, incluído o Districto Federal, e a seguir, a dos Deputados do Território do Acre e
dos círculos profissionaes.
§ 1º Terminada a votação, serão as cedulas retiradas da urna, contadas e lidas pelo
Presidente.
§ 2º Os Secretarios procederão aos respectivos assentamentos, proclamando em voz
alta, á medida que se fôr verificando, o resultado da apuração.
§ 3º Nâo serão apuradas as cedulas referentes a uma eleição que se encontrarem em
urnas destinadas a outra.
§ 4º Quando uma cedula contiver numero de votos maior do que o determinado pelo
Regimento, só serão apurados os primeiros até completar o limite regimental.
§ 5º Terminada a apuração, o 1º Secretario redigirá boletim com o resultado final,
collocando os votados na ordem decrescente dos suffragios.
§ 6º O Presidente procederá á leitura do boletim da apuração final e prooclamará os
eleitos.
1928

Art. 80. As Commissões Permanentes serão constituidas por eleição e as Temporárias
poderão ser eleitas, ou nomeadas pelo Presidente da Camara.
Art. 81. As Commissões Permanentes serão eleitas nas duas sessões que se seguirem ás
da eleição da Mesa e em que houver numero para votações.
Art. 82. A eleição das Commissões Permanentes será feita por escrutinio secreto, á
pluralidade relativa de votos.
§ 1º Cada Deputado votará em tantos nomes quantos correspondam a dois terços do
numero de membros da Commissão a eleger-se.
§ 2º Para as Commissões de Constituição e Justiça e de Redacção, cujo numero de
membros não é divisível por três, cada Deputado votará respectivamente em oito e em
quatro nomes.
§ 3º Em caso de empate a sorte decidirá.
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Art. 83. A eleição de Commissões Temporarias será feita na sessão seguinte áquella em
que fôr deliberada a sua constituição.
Paragrapho unico. A nomeação de Commissões Temporarias será feita após deliberar-se sua constituição.
Art. 84. Quando se realizar simultaneamente, mais de uma eleição, haverá junto á
mesa igual numero de urnas, devidamente rotuladas, com a indicação clara de cada
uma das eleições a se proceder.
Art. 85. Proceder-se-á á eleição com a chamada dos Deputados, que se fará por Estados, de norte para sul, em sequencia ordinal dos respectivos districtos eleitoraes.
§ 1º Terminada a votação, serão as cedulas retiradas da urna, contadas e lidas pelo
Presidente.
§ 2º Os Secretarios procederão aos respectivos assentamentos, proclamando em voz
alta, á medida que se fôr verificando, o resultado da apuração.
§ 3º Nâo serão apuradas as cedulas referentes a uma eleição que se encontrarem em
urna destinada á outra.
§ 4º Quando uma cedula contiver numero de votos maior do que o determinado pelo,
Regimento, só serão apurados os primeiros até completar o limite regimental.
§ 5º Terminada a apuracão, o 1º Secretario redigirá boletim com o resultado final,
collocando os votados na ordem decrescente dos suffragios.
§ 6º O Presidente procederá á leitura do boletim da apuração final e proclamará os eleitos.
Art. 140. (...)
Paragrapho unico. O membro de uma Commissão Permanente, que fôr eleito, ou designado para outra, e não optar por uma dellas, dentro de 48 horas, considerar-se-á como
tendo preferido continuar naquella em que já figurava.
1904

Art. 60. As Commissões Permanentes deverão ser eleitas logo no principio da sessão
ordinária de cada anno, e durarão não só em toda ella, mas tambem nas sessões extraordinarias e nas prorogações que tiverem logar até a ultima sessão preparatoria da
sessão ordinaria do anno seguinte.
Art. 62. A eleição dos membros das Commissões Permanentes será feita por escrutinio
secreto, contendo cada cédula tantos nomes quantos corresponderem aos dous terços
do numero total de membros marcados para cada uma dellas.
Paragrapho unico. A eleição das Commissões Permanentes e das Especiaes, tanto Internas como Externas, será feita á pluralidade relativa de votos, sendo que as Permanentes
serão feitas ao mesmo tempo, em tres grupos, dous de cinco cada um, e um de quatro;
em caso de empate entre os votados decidirá a sorte95.
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1891

Art. 42. As Commissões Permanentes deverão ser eleitas logo no principio da sessão ordinária de cada anno; e durarão não só em toda ella, mas também nas sessões
extraordinarias, e nas prorrogações que tiverem logar até a ultima sessão preparatoria
da sessão ordinaria do anno seguinte.
Art. 48. A eleição dos membros das Commissões Permanentes será feita por escrutinio
secreto, contendo cada cédula tantos nomes quantos corresponderem aos dous terços
do numero total de membros marcado para cada uma dellas.
Paragrapho unico. A eleição das Commissões Permanentes e das Especiaes, tanto Internas como Externas, será feita á pluralidade relativas 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.
1870

Art. 42. As Commissões Permanentes deverão ser eleitas ou nomeadas logo no principio da sessão ordinaria de cada anno; e durarão não só em toda ella, mas tambem
nas sessões extraordinárias e nas prorogações que tiverem lugar, até a ultima sessão
preparatoria da sessão ordinaria do anno seguinte.
Art. 48. A eleição dos membros das Commissões: de Orçamento; de Contas; de Marinha
e Guerra; e das Especiaes, tanto Internas quanto Externas, será feita feita por escrutinio
secreto á pluralidade relativa de votos; no caso de empate a sorte decidirá quaes devem
ser preferidos.
Art. 49. Os membros de todas as outras Commissões Permanentes serão nomeados
pelo residente a quem a Commissão poderá tambem commeter a nomeação de alguma Comissão Especial, tanto Interna quanto Externa, para motivo de urgencia ou por
qualquer outro que parecer justo.
1831

Art. 42. As Commissões Permanentes deverão ser nomeadas logo no principio da sessão ordinária de cada anno; e durarão não só em toda ella, mas também nas sessões
extraordinarias, e nas prorrogações, que tiverem lugar até o começo da sessão ordinaria do anno seguinte.
Art. 50. A nomeação de todas Commissões Interiores, tanto Permanentes, como Especiaes,
assim como dos membros das Comissões de fora, será feita da mesma forma que a dos
Secretarios.
Art. 51. Poderá a Camara, nos casos do artigo antecedente commeter a eleição ao Presidente, por motivo de urgencia, ou qualquer outro, que parecer justo.
1826

51. A nomeação de todas as Commissoens Interiores, tanto Permanentes, como Especiaes será feita da mesma sorte que a dos Secretarios.
52. Os membros das Commissoens de fora serão propostos pelas Commissoens Interiores, e approvados pela Camara.
53. Poderá a Camara, nos cazos dos dois artigos antecedentes, commeter a eleição ao
Presidente, por motivo de urgencia, ou outro qualquer, que parecer justo.
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20. Procedimento em caso de rejeição de emendas em Comissão
1904

Art. 74. (...)
Quando as Commissões não adoptarem as emendas [propostas por qualquer Deputado],
serão estas annexadas ao parecer para serem tomadas em consideração pela Camara.
1891

Art. 55. (...)
§ 2º Quando as Commissões não adoptarem as emendas propostas [por qualquer dos
membros da Câmara], serão estas annexas ao parecer para serem votadas pela Camara.

21. Definições de “voto vencido”, “voto em separado”, voto “pelas
conclusões” e “com restrições”
1934

Art. 178. (...)
§ 2º Será “vencido” o voto dos membros de Commissão contrarios ao parecer.
§ 3º Quando o voto vencido fôr fundamentado e terminar por conclusões diversas das
do parecer, tomará a denominação de “voto em separado”.
§ 4º O membro de uma Commissão que discordar do fundamento do parecer, mas
concordar com as conclusões, assignal-o-á: “pelas conclusões”.
§ 5º Si a divergencia de um membro de Commissão com o respectivo parecer não fôr
fundamental, assignal-o-á “com restricções”.
1928

Art. 236. (...)
§ 2º Será “vencido” o voto de um dos membros da Commissão contrario ao parecer.
§ 3º Quando o voto vencido for fundamentado e terminar por conclusões diversas das
do parecer, tomará a denominação de “voto em separado”.
§ 4º O membro de uma Commissão que discordar do fundamento do parecer, mas
concordar com as conclusões, assignal-o-á: “pelas conclusões”.
§ 5º Si a divergencia de um membro de Commissão com o respectivo parecer não for
fundamental, assignal-o-á “com restricções”.

22. Prazo para redação de votos em separado nas Comissões
1934

Art. 65. (...)
§ 3º Aos membros da Commissão, que pretenderem redigir voto em separado, será
concedido o prazo commum, improrogavel, de tres dias.
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1928

Art. 118. (...)
§ 3º Aos membros da Commissão, que pretenderem redigir voto em separado, será
concedido, em commum, o prazo, improrogavel, de tres dias.

23. Comissão de Redação
1972

Art. 28. (...)
§ 10. À Comissão de Redação compete preparar a redação final das proposições, observadas as exceções regimentais.
1955

Art. 28. (...)
§ 8º À Comissão de Redação compete preparar a redação final de todas as proposições,
observadas as exceções regimentais.
1949

Art. 27. (...)
§ 6º À Comissão de Redação compete a redação final de tôdas as proposições, observadas as exceções previstas no § 1º do art. 145.
1947

Art. 33. (...)
§ 13. À Comissão de Redação compete a redação final das proposições não destinadas
para êsse fim, expressamente, neste Regimento, a outra Comissão.
1934

Art. 55. A redacção final dos projectos aprovados pela Camara em ultimo turno regimental compete á Commissão de Redacção, salvo o disposto nos §§ seguintes:
§ 1º Compete á Commissão Executiva a redacção final dos projectos de resolução da
Camara dos Deputados.
§ 2º Os projectos de leis orçamentárias serão redigidos pela Commissão de Orçamento.
§ 3º Á Commissão de Segurança Nacional caberá a redacção final dos projectos de
fixação de forças.
§ 4º A redação para a 3ª discussão de projecto emendado em 2ª será feita pela Commissão que o houver apresentado, ou sobre elle emittido parecer.
§ 5º Quando mais de uma Commissão houver emittido parecer sobre uma proposição
emendada em 2ª discussão, a Mesa designará a que deva redigir o projecto para a 3ª
discussão.
1928

Art. 100. A redacção final dos projetos approvados pela Camara, em ultimo turno regimental, compete á Commissão de Redacção.
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§ 1º Compete á Commissão de Policia a redacção final dos projectos de resolução da
Camara dos Deputados. [V. tb. art. 216, § 6º.]
§ 2º Os projectos de leis orçamentarias serão redigidos pela Commissão de Finanças.
§ 3º Á Commissão de Marinha e Guerra caberá a redacção final dos projectos de fixação de forças.
§ 4º A redacção para a 3ª discussão de projecto emendado em 2ª será feita pela Commissão que o houver apresentado, ou sobre elle emittido parecer.
§ 5º Quando mais de uma Commissão houver emittido parecer sobre uma proposição
emendada em 2ª discussão, a Mesa designará a que deva redigir o projecto para a 3ª
discussão.

24. Comissão do Distrito Federal
1962

Art. 14. A Comissão do Distrito Federal, composta de 30 membros e organizada segundo as regras estabelecidas no Capítulo II, Seção 1ª, do Regimento Interno, tem atribuições para opinar sôbre proposições relativas à organização administrativa, policial e
judiciária do Distrito Federal e a quaisquer assuntos exclusivamente relacionados com
o mesmo, inclusive Orçamento, criação e organização de serviços subordinados à Prefeitura e a prestação de contas do respectivo Prefeito.
Parágrafo único. As proposições que se acham distribuídas a outras Comissões Permanentes e que se incluem na competência da Comissão do Distrito Federal, ser-lhe-ão
redistribuídas imediatamente.

25. Comissão de Poderes
1928

Art. 99. Á Commissão de Poderes compete:
a) verificar os poderes dos Deputados eleitos para o preenchimento de vagas;
b) opinar, juntamente com a Commissão de Constituição e Justiça, sobre a perda de
mandato de Deputado.

26. Elaboração de projeto de lei por Comissão Permanente ou
Especial
1972

Art. 32. Poderá ser constituída, mediante requerimento aprovado pelo Plenário, em
votação nominal, Comissão Especial para elaborar projeto de lei ou de código, desde que não se trate de matéria da competência privativa de Comissão Permanente,

862

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

observando-se ainda o que determina o § 3º do art. 22 [funcionamento, no que couber,
das Comissões Permanentes].
1962

Art. 25. As Comissões Permanentes ou Especiais podem ser incumbidas pela Mesa da
Câmara da elaboração de projeto de lei, nos têrmos do que dispõe o art. 15.
§ 1º A Comissão reunir-se-á na sala de seus trabalhos e ouvido o Relator designado
pelo Presidente, procederá à discussão e votação do projeto de lei em causa, segundo as
normas do Regimento.
§ 2º Qualquer Deputado presente à Comissão poderá pedir uma verificação de votação.
§ 3º Da referida reunião da Comissão será redigida uma ata e feito o apanhamento
taquigráfico dos debates.
§ 4º O Presidente dará conhecimento à Câmara dos projetos de lei elaborados pela Comissão no exercício dessa função legislativa.
§ 5º Até o momento da aprovação definitiva, o projeto de lei poderá ser remetido ao
Plenário a requerimento do Govêrno ou de um décimo dos membros da Câmara.
§ 6º O presente artigo não se aplica aos projetos de lei sôbre matéria constitucional e
eleitoral, bem como aos projetos sôbre matéria orçamentária e tributária.
§ 7º O projeto de lei elaborado na forma dêste artigo será submetido a um só turno de
votação global pelo Plenário, vedada a apresentação de emendas.
§ 8º No recinto vizinho ao Plenário serão afixados avisos sôbre a hora e local em que
se reunirão tais Comissões, com indicação das matérias ou proposições que por elas
serão tratadas.

27. Emendas a proposições de iniciativa do Presidente da
República sujeitas a exame de Comissão Especial
1972

Art. 141. As emendas às proposições, de iniciativa do Presidente da República, que
tenham sido submetidas ao exame de Comissão Especial, nos termos do art. 36, serão apresentadas na Comissão, no prazo de cinco dias, a contar da sua distribuição ao
Relator.
§ 1º Será publicado e distribuído diariamente entre os Deputados, juntamente com a
Ordem do Dia, aviso sobre o projeto que, na Comissão Especial, aguarde decurso de
prazo para apresentação de emendas.
§ 2º É admitido requerimento de destaque de emendas apreciadas pelo Relator para o
fim de serem votadas, separadamente, pelo Plenário da Comissão.
§ 3º O Autor da emenda, parcial ou totalmente rejeitada na Comissão, poderá requerer
o seu destaque para efeito de deliberação do Plenário, ressalvada a prejudicialidade.
§ 4º As emendas destacadas serão votadas em globo, salvo as que tiverem, para o destaque, anuência do relato.
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§ 5º O destaque de emenda aprovada pela Comissão só será permitido quando o requeira o Líder da Maioria ou da Minoria.
§ 6º Ultimada a votação, será o projeto enviado à Comissão Especial, para redação final,
cuja publicação poderá ser dispensada pelo Plenário.

28. Direito de participação nos debates de Comissão Parlamentar
de Inquérito
1972

Art. 69. (...)
§ 9º Qualquer Deputado poderá comparecer às Comissões de Inquérito e participar dos
debates, sem direito a voto.
1962

Art. 23. Qualquer Deputado, Ministro ou Subsecretário de Estado poderá comparecer
às Comissões de Inquérito e participar dos debates.
1955

Art. 45. (...)
§ 9º Qualquer Deputado poderá comparecer às Comissões de Inquérito, mas sem participação nos debates. Desejando esclarecimento de qualquer ponto, requererá ao Presidente,
por escrito, sobre o que deseja seja inquerida a testemunha ou indiciado, apresentando, se
desejar, quesitos.

29. Comissões Mistas
1972

Art. 41. As Comissões Mistas, que se distinguem das Comissões Mistas do Congresso Nacional e cujo funcionamento é regulado no Regimento Comum, compõem-se
de Deputados e Senadores e serão constituídas por iniciativa da Câmara, através de
projeto de resolução da Mesa, mediante posterior entendimento com o Senado, a requerimento escrito de qualquer Deputado, ou atendendo a convite da outra Casa do
Congresso.
§ 1º As Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito serão criadas nos termos do Regimento Comum.
§ 2º Da Comissão Mista, destinada a elaborar ou a modificar o Regimento Comum do
Congresso Nacional, deverá fazer parte um dos membros da Mesa da Câmara.
1955

Art. 33. As Comissões Mistas, cujo funcionamento será regulado no Regimento Comum, compõem-se de Deputados e Senadores e serão constituídas por determinação
da Câmara, em projeto de resolução da Mesa, mediante prévio entendimento com o
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Senado, a requerimento escrito de qualquer Deputado, ou atendendo a convite da outra
Casa do Congresso.
Parágrafo único. Da Comissão Mista, destinada a elaborar, ou modificar o Regimento
Comum do Congresso Nacional deverá fazer parte um dos Secretários da Câmara.
1949

Art. 32. As Comissões Mistas, cujo funcionamento será regulado no Regimento Comum, compõem-se de Deputados e Senadores e serão constituídas por determinação
da Câmara, em projeto de resolução da Mesa, mediante prévio entendimento com o
Senado, a requerimento escrito de qualquer Deputado, ou atendendo a convite da outra
Casa do Congresso.
Parágrafo único. Da Comissão Mista destinada a elaborar, ou modificar, Regimento
Comum do Congresso Nacional deverá fazer parte o 1º Secretário da Câmara.
1947

Art. 22. (...)
III – as Comissões Mistas são constituídas de Deputados e Senadores.
Art. 25. As Comissões Mistas serão, também, constituídas por determinação da Câmara, mediante prévio entendimento com o Senado, a requerimento escrito de qualquer
Deputado.
Parágrafo único. Da Comissão Mista destinada a elaborar, ou modificar o Regimento
Comum das Câmaras do Congresso Nacional, deverá fazer parte o 1º Secretário.
1934

Art. 27. (...)
§ 3º As Commissões Mixtas serão as constituídas de Deputados e Senadores.
Art. 32. As Commissões Mixtas serão, também, constituidas pela mesma fórma das
Especiaes, por determinação da Camara, mediante previo entendimento com o Senado,
a requerimento escripto de qualquer Deputado.
Art. 34. (...)
§ 2º Os representantes da Camara nas Commissões Mixtas serão proporcionaes ás
correntes de opinião, eleitas ou de livre nomeação do Presidente, conforme a natureza
das funcções que tenham de desempenhar.
1928

Art. 73. (...)
§ 3º As Commissões Mixtas serão as constituidas de Deputados e Senadores.
Art. 78. As Commissões Mixtas serão, também, constituidas pela mesma fórma das
Especiaes, por determinação da Camara, mediante prévio entendimento com o Senado
a requerimento escripto de qualquer Deputado.
1904

Art. 50. Além das Commissões de que tratam os arts. 46 e 49, a Camara poderá, quando os interesses nacionaes o exigirem, convidar o Senado a constituir com membros de
ambas as Camaras do Congresso uma ou mais Commissões Mixtas para se occuparem
do estudo dos casos occurrentes.
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1891

Art. 37. Além das Commissões dos arts. 32 e 36, haverá também para os casos
occurrentes, que o exigirem, Commissões Mixtas, quando á Camara parecerem
necessarias, convidando nesse caso o Senado para nomeações de membros de seu
seio para a composição das mesmas Comissões.
1870

Art. 37. (...)
(1) Haverá Commissões Mixtas todas as vezes que as Camaras accôrdarem em suas
nomeações, para preparação de algum negocio que pertença á Assembléa Geral.96

30. Competências específicas do Presidente da Comissão de
Orçamento (ou Finanças)
1934

Art. 80. Ao Presidente da Commissão de Orçamento incumbe, ainda:
a) uma vez votado o orçamento em 2ª discussão, fazer um relatorio sobre a situação
financeira e economica do Paiz, aconselhando as medidas legislativas necessarias;
b) apreciar de conjuncto, nesse relatorio, o orçamento, mostrando as divergências entre
o do anno que correr, a proposta do Governo e as medidas tomadas pela Camara até
essa data, quanto á ordem financeira e economica;
c) fazer identico relatorio de apreciação geral do trabalho orçamentario, quando todos
os orçamentos estiverem votados em 3ª discussão;
d) propôr, nesses relatorios, as medidas legislativas de ordem geral que julgar necessarias, formulando os projectos de lei que reputar indispensaveis para a bôa ordem das
finanças publicas.
§ 1º Estes relatorios serão publicados na acta e em avulsos, e distribuídos pelos
Deputados.
§ 2º Os projectos de lei propostos pelo Presidente da Commissão de Orçamento, como
conclusões de seus relatorios, terão uma unica discussão, correspondente á terceira,
depois de ouvida, conjuncta ou separadamente, a Comissão de Finanças.
§ 3º O Presidente da Commissão de Orçamento poderá delegar as funcções de Relator
Geral a um dos membros da Commissão, de sua livre escolha.
1928

Art. 133. Ao Presidente da Commissão de Finanças incumbe, ainda:
a) uma vez votados os orçamentos em 2ª discussão, fazer um relatorio sobre a situação
financeira e economica do Paiz, aconselhando as medidas legislativas necessarias;
b) apreciar, nesse relatorio, os orçamentos de conjuncto, mostrando as divergências
entre os do anno que correr, a proposta do Governo e as medidas tomadas pela Camara
até essa data, quanto ao seu alcance de ordem financeira e economica;
96
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c) fazer identico relatorio de apreciação geral do trabalho orçamentario, quando todos
os orçamentos estiverem votados em 3ª discussão;
d) propôr, nesses relatorios, as medidas legislativas de ordem geral que julgar necessarias, formulando os projectos de lei que reputar indispensaveis para a bôa ordem das
finanças publicas.
§ 1º Estes relatorios serão publicados na acta e em avulsos, e distribuídos pelos
Deputados.
§ 2º Os projectos de lei propostos pelo Presidente da Commissão de Finanças, como
conclusões de seus relatorios, terão uma unica discussão, correspondente á terceira.
§ 3º O Presidente da Commissão de Finanças poderá delegar as funcções de Relator
Geral a um dos membros da Commissão, de sua livre escolha.

31. Direito de participação nas reuniões de Comissão dos
“interessados diretos” na matéria em debate
1904

Art. 74. (...)
§ 2º O interessado directo nas questões que se debaterem perante as Commissões poderá ser admittido a defender os seus direitos por si ou por procurador, por escripto ou
verbalmente, obtendo previamente permissão da propria Commissão, que resolverá
por maioria de votos.
1891

Art. 55. (...)
§ 3º O interessado directo nas questões que se debaterem perante as Commissões poderá ser admittido a defender os seus direitos por si ou por procurador, por escripto ou
verbalmente, obtendo previamente permissão do Presidente da respectiva Commissão.

32. Participação de não membros nos trabalhos de Comissão de
Inquérito
1972

Art. 69. (...)
§ 9º Qualquer Deputado poderá comparecer às Comissões de Inquérito e participar dos
debates, sem direito a voto.
1962

Art. 23. Qualquer Deputado, Ministro ou Subsecretário de Estado poderá comparecer
às Comissões de Inquérito e participar dos debates.
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1955

Art. 45. (...)
§ 9º Qualquer Deputado poderá comparecer às Comissões de Inquérito, mas sem
participação nos debates. Desejando esclarecimento de qualquer ponto, requererá ao
Presidente, por escrito, sobre o que deseja seja inquerida a testemunha ou indiciado,
apresentando, se desejar, quesitos.

33. Restrição à publicidade dos trabalhos de Comissão
1972

Art. 54. Somente por ordem do Presidente da Comissão poderá qualquer funcionário
prestar informações a pessoas que não sejam Deputados, sobre as proposições em andamento e os assuntos debatidos, senão mediante solicitação escrita daqueles.
1955

Art. 43. Sòmente por ordem do Presidente da Comissão, poderá qualquer funcionário
prestar informações a pessoas que não sejam Deputados, sobre as proposições em andamento e os assuntos debatidos.
1949

Art. 44. Somente por ordem do Presidente da Comissão poderá qualquer funcionário
prestar informações, a pessoas que não sejam Deputados, sôbre as proposições em andamento e os assuntos debatidos.
1947

Art. 41. À exceção dos Deputados, só por ordem do Presidente da Comissão, poderá
qualquer funcionário da Secretaria da Câmara fornecer informações sôbre as proposições em andamento e os assuntos nela debatidos.

34. Possibilidade de desarquivamento de proposições e papéis
remetidos ao arquivo pelas Comissões
1949

Art. 45. As proposições e papéis remetidos pelas Comissões ao arquivo da Câmara, o
que se fará, obrigatoriamente, ao fim de cada legislatura, só poderão ser desarquivados
por ordem da Mesa, ou do Presidente da respectiva Comissão, de oficio, ou a requerimento de Deputado.
1947

Art. 47. As proposições e papéis remetidos pelas Comissões ao arquivo da Câmara, o
que se fará, obrigatòriamente; ao fim de cada legislatura, só poderão ser desarquivados
por ordem da Mesa, ou do Presidente da respectiva Comissão, de oficio, ou a requerimento de Deputado.
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1934

Art. 81. As proposições e papeis que forem remettidos pelas Commissões ao archivo da
Camara só poderão ser desarchivados por ordem da Mesa, ou do Presidente da respectiva Commissão, a requerimento de qualquer Deputado.
1928

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

35. Possibilidade de mais de uma prorrogação da sessão ordinária
1934

Art. 96. (...)
§ 5º Antes de findar uma prorrogação poder-se-á requerer outra, nas condições anteriores.
1928

Art. 149. (...)
§ 5º Antes de findar uma prorrogação poder-se-á requerer outra, nas condições anteriores.

36. Objeto das votações em prorrogação de sessão ordinária
1934

Art. 96. (...)
§ 6º Na prorogação das sessões a Camara não deliberará sobre a materia da Ordem do
Dia, á excepção dos projectos ele leis periodicas e de reforma constitucional.
1928

Art. 149. (...)
§ 6º Na prorogação das sessões a Camara não deliberará sobre a materia da Ordem do
Dia, á excepção dos projectos ele leis annuas e de reforma constitucional.

37. Regras de comportamento parlamentar em Plenário
1972

Art. 172. (...)
§ 2º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado poderá deixar o recinto das sessões.
1955

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
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XVII – nas sessões solenes, será obrigado o uso de roupa escura e, iniciados os trabalhos, os Deputados deverão ocupar os seus lugares;
XVIII – é vedado ao Deputado permanecer fora da sua cadeira, ou de pé, ao se iniciarem as votações.
Art. 137. (...)
§ 2º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado poderá deixar o recinto das sessões.
1949

Art. 69. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVII – nas sessões solenes, será obrigatório o uso de roupa escura e, iniciados os trabalhos, os Deputados deverão ocupar os seus lugares.
Art. 133. (...)
§ 2º Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado, exceto membro de
Comissão que esteja reunida, deverá deixar o recinto das sessões.
1947

Art. 58. Para a manutenção da ordem, respeito e solenidade das sessões, serão observadas as seguintes regras:
(...)
II – durante qualquer votação, os Deputados, e só eles, permanecerão sentados nas
respectivas bancadas;
Art. 62. (...)
§ 6º Durante o tempo destinado às votações nenhum Deputado deverá deixar o recinto
das sessões.
1934

Art. 101. Durante todo o tempo destinado ás votações nenhum Deputado deverá deixar o recinto das sessões.
1928

Art. 154. (...)
§ 6º Durante todo o tempo destinado ás votações a nenhum Deputado será licito deixar
o recinto das sessões.
§ 7º Quando, por motivo de força maior, haja qualquer Deputado de se retirar, mesmo
por momentos, deverá communical-o, expressamente, ao Presidente, afim de não ser
computado entre os votantes.
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38. Uso da palavra na discussão: restrições de conteúdo
1891

Art. 82. No acto da discussão, nenhum Deputado nomeará por seu apellido outro
Deputado, cujas opiniões quizer approvar ou impugnar.
1870

Art. 84. No acto da discussão nenhum Deputado nomeará por seu apellido ou titulo a
outro Deputado, cujas opiniões quizer approvar ou impugnar.
Art. 167. Nas discussões não poderão os Deputados corroborar seus argumentos com
o voto do Poder Executivo; nem se referirão a documentos que não estejão presentes.
1831

Art. 155. Nas discussões não poderão os Deputados corroborar seus argumentos com
o voto do Poder Executivo; nem se referir a documentos que não estejão presentes.
Art. 82. No acto da discussão nenhum Deputado nomeará por seu apellido ou titulo a
outro Deputado, cujas opiniões quizer approvar, ou impugnar.
1826

88. No acto da discussão nenhum Deputado nomeará por seu apellido, ou titulo a outro Deputado, cujas opinioens queira approvada, ou impugnar.
188. Na discussão não poderá allegar-se, nem fazer-se menção do voto do Poder
Executivo.
189. Durante a discussão nenhum Deputado poderá referir-se a documento, que não
esteja prezente.

39. Regras relacionadas a Ministros e Subsecretários de Estado
1962

Art. 41. As normas previstas no art. 70 do Regimento vigente [1955], itens I a XI e XIII
a XVIII, aplicam-se igualmente aos Deputados, Ministros e Subsecretários de Estado.
Art. 42. Os dispositivos do art. 71 do Regimento vigente, itens I a VII, serão aplicáveis
aos Deputados, Ministros e Subsecretários de Estado.
Art. 54. Aplicam-se aos Ministros e Subsecretários de Estado as normas previstas nos
arts. 84 e 85 do Regimento [de 1955].
Art. 56. A faculdade estabelecida no art. 91, § 2º do Regimento vigente [1955] é extensiva nos mesmos têrmos, aos Ministros e Subsecretários de Estado.
Art. 73. Aplicam-se aos Ministros e Subsecretários de Estado as normas estabelecidas
nos arts. 129 a 132 e 134 do Regimento vigente.
1870

Art. 188. Nunca se votará na presença do Ministro de Estado, que não fôr membro da
Camara.
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1831

Art. 171. Nunca se votará na presença do Ministro de Estado, quando elle não for
membro da Camara, salvo nas questões de ordem, addiamento, ou urgência, á cujas
votações poderá assistir.

40. Proibição de leitura de discursos escritos
1904

Art. 105. Não é permittida a leitura de discursos escriptos, exceptuados os relatorios
das Commissões e as razões justificativas dos projectos, indicações e requerimentos,
salvo precedendo licença concedida pela maioria dos Deputados presentes.
Essa leitura, porém, não excederá de meia hora, e os respectivos originaes serão immediatamente entregues á Mesa para a publicação no Diario do Congresso.
1891

Art. 179. Não se fará leitura dos discursos escriptos exceptuando-se os relatorios das
Commissões.
1870

Art. 214. Não se fará leitura dos discursos escriptos: exceptua-se, porém, o caso previsto no art. 120 e os relatorios das Commissões.
1831

Art. 197. Não se farão leituras de discursos, escritos, excepto os relatorios das Commissões.
1826

216. Nenhum Deputado fará leitura de discursos, que traga escritos, excepto os relatorios das Commissoens.

41. Providência em caso de não realização de sessão por falta de
número
1955

Art. 72. (...)
§ 4º Não havendo sessão por falta de número, será despachado o expediente independentemente de leitura, e dado a publicidade no Diário do Congresso Nacional.
1949

Art. 71. (...)
§ 4º Não havendo sessão por falta de número, o 1º Secretário despachará o expediente,
independentemente de leitura, e dar-lhe-á publicidade no Diário do Congresso Nacional.
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1947

Art. 59. (...)
§ 4º Não havendo sessão, por falta de número, o 1º Secretário despachará o expediente,
independente de leitura, e dar-lhe-á publicidade no Diário do Congresso Nacional.
1934

Art. 98. (...)
§ 4º Na hypothese do paragrapho anterior, o 1º Secretario despachará o expediente
independentemente de leitura, e dar-lhe-á publicidade no Diario do Poder Legislativo.
1928

Art. 151. (...)
§ 4º Na hypothese do paragrapho anterior, o 1º Secretario despachará o expediente,
independentemente de leitura, e dar-lhe-á publicidade no Diario do Congresso.

42. Inclusão de matéria na Ordem do Dia a requerimento de
Deputado
1947

Art. 61. (...)
§ 10. Se algum Deputado julgar conveniente a inclusão na Ordem do Dia, sem prejuízo da colocação em pauta, de qualquer proposição, poderá solicitá-la, verbalmente, ao
Presidente.
1934

Art. 100. (...)
§ 8º Se algum Deputado julgar conveniente a inclusão na Ordem do Dia seguinte de
qualquer proposição, poderá requerel-la ao Presidente.
1928

Art. 153. (...)
§ 8º Si algum Deputado julgar conveniente a inclusão na Ordem do Dia seguinte de
qualquer proposição, poderá fazel-o, dirigindo-se, em particular, ao Presidente, ou lhe
requerendo á primeira hora da sessão.
1904

Art. 113. Si algum Deputado quizer lembrar qualquer materia que julgue conveniente
para entrar na distribuição diaria dos trabalhos, poderá fazel-o ou dirigindo-se em
particular ao Presidente, ou requerendo na primeira hora da sessão, e o Presidente
prestará a devida consideração á requisição do Deputado.
1891

Art. 85. Si algum Deputado quizer lembrar qualquer materia que julgue conveniente
para entrar na distribuição diaria dos trabalhos, poderá fazel-o ou dirigindo-se em
particular ao Presidente, ou requerendo na primeira hora da sessão, e o Presidente
prestará a devida consideração á requisição do Deputado.
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1870

Art. 101. Se algum Deputado quizer lembrar qualquer materia que julgue conveniente
para entrar na distribuição diaria dos trabalhos, poderá fazel-o ou dirigindo-se em
particular ao Presidente, ou requerendo no fim da sessão; e o Presidente prestará a
devida consideração á requisição do Deputado.
1831

Art. 96. Se algum Deputado quizer lembrar alguma materia, que julgue conveniente
para entrar na distribuição diaria dos trabalhos, poderá fazel-o, ou dirigindo-se em
particular ao Presidente, ou requerendo mesmo no fim da sessão; e o Presidente prestará a devida consideração á requisição do Deputado.
1826

93. Se algum Deputado tiver que notar na destribuição diaria dos trabalhos poderá
fazel-o; e se o Presidente como os Secretarios, fazendo as necessarias averiguaçoens
verificará a duvida, emendando o engano se tiver havido, ou decidindo, que o não há.

43. Alteração ou interrupção da Ordem do Dia
1962

Art. 49. A Ordem do Dia poderá ser alterada, ou interrompida para comunicação urgente do Presidente do Conselho de Ministros.

44. Suspensão da sessão em caso de matéria urgente e falta de
quórum para deliberação
1947

Art. 55. Se existir matéria urgente para deliberação e não houver número para ser votada, o Presidente suspenderá a sessão por tempo prefixado.
Parágrafo único. O tempo da suspensão da sessão não se computará no prazo de sua
duração.
1934

Art. 95. Existindo materia urgente para deliberação e não havendo numero para a votação, o Presidente suspenderá a sessão por tempo prefixado.
Paragrapho unico. O tempo de suspensão da sessão não se computará no prazo de sua
duração.
1928

Art. 148. Existindo materia urgente para deliberações e não havendo numero para a
votação, o Presidente suspenderá a sessão por tempo prefixado.
Paragrapho unico. O tempo de suspensão da sessão não se computará no prazo de sua
duração.
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45. Preferência para inclusão na Ordem do Dia dos projetos de
leis orçamentárias
1904

Art. 115. A discussão e votação de qualquer dos projectos das leis annuas serão dadas
para Ordem do Dia de preferencia ás de outros quaesquer projectos, salvo os pareceres
sobre verificação de poderes e os projectos iniciados por propostas do Governo, julgados urgentes por voto da maioria da Camara, a requerimento de qualquer Deputado.

46. Fórmula para encerramento das sessões
1934

Art. 104. (...)
§ 3º Para declarar finda a sessão o Presidente usará da formula: Levanta-se a sessão.
1928

Art. 157. (...)
§ 3º Para declarar finda a sessão o Presidente usará da fórmula: Levanta-se a sessão.
1904

Art. 118. Para findar a sessão, o Presidente usará da fórmula: Levanta-se a sessão.
1891

Art. 69. Para findar a sessão, o Presidente usará da formula: Levanta-se a sessão.
1870

Art. 106. Para findar a sessão, o Presidente usará da formula: Levanta-se a sessão.
1831

Art. 98. Para findar-se a sessão, o Presidente usará da formula: Levanta-se a sessão.
1826

Art. 103. Dada a hora marcada, na conformidade dos artigos 57, e 63, o Presidente
usará da formula: Levanta-se a sessão.

47. Definições de projeto
1934

Art. 144. Projecto é toda proposição destinada á discussão e votação da Camara, para
o fim de obrigar geralmente.
1928

Art. 207. Projecto é toda a proposição que tem por objecto ser transformada em resolução legislativa.
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§ 1º Resolução legislativa é todo o acto do Poder Legislativo destinado á sancção, ou
promulgação, da qual, porém, independem as resoluções relativas ao adiamento, ou á
prorogação, das sessões legislativas, á fixação do subsidio e da ajuda de custo dos Senadores e Deputados e á fixação do subsidio do Presidente da Republica.

48. Requerimentos: definições, classificação, admissibilidade, etc.
1955

Art. 99. Requerimento é todo pedido feito ao Presidente da Câmara, ou de Comissão,
sôbre objeto de expediente, ou de ordem, por qualquer Deputado, ou Comissão.
§ 1º Os requerimentos, quanto à competência para decidi-los, são de três espécies:
I – sujeitos apenas a despacho do Presidente;
II – sujeitos à decisão de Comissão;
III – sujeitos à deliberação do Plenário.
§ 2º Quanto ao aspecto formal os requerimentos são:
I – verbais;
II – escritos.
1949

Art. 95. Requerimento é todo pedido feito ao Presidente da Câmara sôbre objeto de
expediente ou de ordem, por qualquer Deputado ou Comissão.
§ 1º Os requerimentos, quanto à competência para decidi-los, são de duas espécies:
I – sujeitos apenas a despacho do Presidente;
II – sujeitos a deliberação do Plenário.
§ 2º Quanto ao aspecto formal, os requerimentos são:
I – verbais;
II – escritos.
Art. 100. (...)
§ 2º Não será aceito pelo Presidente, com recurso de seu despacho para o Plenário, o
requerimento de audiência de Comissão sôbre proposição que não tenha relação com
as matérias da competência da mesma.
§ 3º Salvo quando nas respectivas fases de discussão e encaminhamento de votação,
nos termos regimentais, nenhum Deputado poderá usar da palavra sobre requerimento
escrito, ainda que seja a título de lê-lo ou fundamentá-lo oralmente.
1947

Art. 99. Requerimento é tôdo o pedido feito ao Presidente da Câmara sôbre objeto de
expediente, ou de ordem, por qualquer Deputado ou Comissão.
Parágrafo único. Os requerimentos são de duas espécies:
I – os sujeitos a despacho do Presidente;
II – os sujeitos a deliberação da Câmara.
Art. 102. Todo o requerimento escrito deve ser enviado à Mesa, antes de fundamentado, oralmente, se sujeito a discussão. Considera-se encerrada esta, desde que falem,

876

Normas regimentais da Câmara dos Deputados
do Império aos dias de hoje

pelo prazo de dez minutos cada um, o seu Autor e um Deputado, que lhe seja contrário.
Inclui-se nesse prazo a questão de ordem, que se levantou, durante o encaminhamento
da votação, feita nos têrmos do artigo 74.
1934

Art. 175. Requerimento é todo pedido dirigido ao Presidente da Camara, sobre objecto
de expediente, ou de ordem, por qualquer Deputado, ou Commissão.
Art. 176. Os requerimentos sujeitos á discussão só deverão ser fundamentados verbalmente depois de formulados e enviados à Mesa.
Paragrapho unico. Independerá de apoiamento o requerimento subscripto por cinco ou
mais Deputados.
1928

Art. 233. Requerimento é toda petição dirigida ao Presidente da Camara, sobre objecto
de expediente, ou de ordem, por qualquer Deputado, ou Commissão.
Art. 234. Os requerimentos sujeitos á discussão só deverão ser fundamentados verbalmente depois de formulados e enviados à Mesa.
Paragrapho unico. Independerá de apoiamento o requerimento subscripto por cinco ou
mais Deputados.
1904

Art. 87. Os requerimentos, para que possam ser admittidos, necessitam do apoiamento
de cinco Deputados, pelo menos, e não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, serão postos á votação; no caso contrario, serão discutidos na primeira hora da
sessão subsequente, si nesta não houver oradores inscriptos, e, dada esta hypothese,
na que se seguir, de preferencia a outros quaesquer assumptos. Quando, porém, forem
diversos os requerimentos, a Mesa, para cumprir o disposto neste artigo, regular-se-há
pela ordem de apresentação.
Art. 88. São consideradas como requerimentos, todas aquellas moções de qualquer
Deputado ou Commissão, que tiverem por fim a promoção de algum objecto ou de
simples expediente, como pedir informações ou esclarecimentos ao Governo; pedir dispensa de alguns dos trabalhos da Mesa ou das Commissões; pedir sessão
extraordinaria, augmento ou prorrogação das horas da ordinaria; pedir alguma providencia que a occurrencia de circumstancias fizer necessaria sobre objeto de simples
economia dos trabalhos da Camara ou da policia da Casa, que não esteja determinada
no Regimento, ou sobre a inobservancia de alguma disposição legal.
Art. 202. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1891

Art. 68. Os requerimentos, para que possam ser admitidos, necessitam de apoiamento
de cinco Deputados, pelo menos, e não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, serão postos á votação.
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Art. 114. São requerimentos, ainda que outro nome se lhes não dê, todas aquellas moções de qualquer Deputado ou Commissão, que tiverem por fim a promoção de algum
objecto de simples expediente, como pedir informações ou esclarecimentos ao Governo; pedir dispensa de alguns dos trabalhos da Mesa, ou das Commissões; pedir sessão
extraordinaria; augmento ou prorogação das horas da ordinaria; pedir alguma providência, que a occurrencia de circumstancias fizer necessaria sobre o objecto de simples
economia dos trabalhos da Camara ou da policia da Casa, que não esteja determinada
no Regimento.
Art. 115. Estes requerimentos serão admittidos á leitura e logo postos á votação, sendo
apoiados, em cada uma das sessões diarias, somente até os primeiros tres quartos de
hora da sessão, excepto nos casos de urgencia, na conformidade do art. 72.
Art. 160. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1870

Art. 68. Os requerimentos, para que possão ser admittidos, necessitão do apoiamento
de cinco Deputados, pelo menos, e, não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, serão postos á votação da Camara. O requerimento, sobre cuja materia se pedir a
palavra, se considerará por esse facto adiado para ser discutido no dia proprio.
Art. 86. Não se achando na Casa o numero de Deputados de que trata o art. 55, não
serão admitidas moções [requerimentos] que exijão immediata decisão.
Art. 132. São requerimentos, ainda que outro nome se lhes dê, todas aquellas moções de
qualquer Deputado ou Commissão, que tiverem por fim a promoção de algum objecto
de simples expediente, como pedir informações ou esclarecimentos ao Governo; pedir
dispensa de alguns dos trabalhos da Mesa, ou das Commissões; pedir sessão extraordinaria; augmento ou prorogação das horas da ordinaria, ou duas sessões por dia; pedir
alguma providência, que a occurrencia das circumstancias fizer necessaria sobre o objecto de simples economia dos trabalhos da Camara ou da policia da Casa que não esteja
determinada no Regimento.
Art. 133. Estes requerimentos serão admittidos á leitura e logo postos á votação, sendo
apoiados, em cada uma das sessões diarias, somente até os primeiros tres quartos de
hora da sessão, excepto os casos de urgencia, na conformidade do art. 73, ou de ser dia
proprio para a discussão de requerimentos.
Art. 134. Salvo o caso de urgencia, os requerimentos, que ficarem adiados em conformidade do art. 68, só serão discutidos nos sabbados, não se tratando nestas sessões
de outra materia, emquanto houver requerimentos para discutir, excepto se a Camara
resolver o contrario.
1831

Art. 125. São requerimentos, ainda que outro nome se lhes dê, todas aquellas moções
de qualquer Deputado, ou Commissão, que tiverem por fim a promoção de algum objecto de simples expediente, como pedir informações, ou esclarecimentos ao Governo; pedir dispensa de algum dos trabalhos da Mesa, ou das Commissões; pedir sessão
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extraordinaria, augmento, ou prorogação das horas da ordinaria; pedir alguma providência, que a occorrencia de circumstancias fizer necessaria sobre objecto de simples
economia do trabalho da Camara, ou policia da Casa, que não esteja determinado no
Regimento.
Art. 126. Estes requerimentos serão admittidos á leitura, e logo postos em discussão
em cada huma das sessões diárias somente até os três quartos depois de de principiada
a sessão, excepto os casos de urgência na conformidade do Regimento, ou de se haver
dado para a Ordem do Dia a admissão a discussão de taes requerimentos.

49. Pedidos de audiência do Conselho Nacional de Economia
1955

Art. 102. Os pedidos de audiência do Conselho Nacional de Economia, para que opine
sobre matéria relacionada com as diretrizes da política econômica nacional, interna ou
externa, e sugerir as medidas que considerar necessárias serão feitos em requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara.
§ 1º Recebendo o requerimento, encaminhá-lo-á o Presidente à Comissão de Economia
para que opine a respeito, no prazo de dez dias.
§ 2º Ao examinar o assunto, a Comissão verificará preliminarmente se a matéria objeto
do pedido se relaciona com as diretrizes da política nacional interna ou externa.
§ 3º É facultado à Comissão de Economia sugerir nova redação para o pedido de
audiência.
§ 4º O parecer da Comissão de Economia será publicado no Diário do Congresso
Nacional, e incluído na Ordem do Dia para discussão que não ultrapassará o período
de duas sessões.
§ 5º Decorrido, êsse prazo, sem que nenhum Deputado se inscreva para impugnar o parecer, será o requerimento deferido ou não pelo Presidente da Câmara, de acôrdo com
as conclusões da Comissão de Economia, e independentemente de votação.
§ 6º Havendo impugnação do parecer, o requerimento será submetido à votação,
considerando-se a redação sugerida pela Comissão de Economia, se houver, como
substitutivo.
§ 7º Esgotado o prazo estabelecido no § 1º, sem o pronunciamento da Comissão, o
requerimento será incluído na Ordem do Dia, sem parecer, e submetido à decisão do
Plenário.
§ 8º Antes da votação, se presente o Relator ao qual tiver sido o projeto distribuído na
Comissão de Economia, o Presidente da Câmara convidá-lo-á a emitir parecer verbal.
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50. Questão oral e interpelações
1962

Art. 78. A questão oral, sumàriamente redigida, sem justificação, será lida pelo Presidente, no expediente da sessão, e consiste no simples pedido para saber:
a) se determinado fato é verdadeiro;
b) se a seu respeito dispõe o Govêrno de alguma informação;
c) se há veracidade na informação;
d) se o Govêrno pode dar conhecimento à Câmara dos Deputados dos documentos
mencionados pelo Deputado ou que se relacionem com o fato.
Art. 79. As questões orais serão publicadas no expediente, no sumário da sessão em
que forem enunciadas e constarão da Ordem do Dia da sessão seguinte, até que sejam
respondidas.
Art. 80. No início da sessão, o Presidente fará a leitura das questões orais incluídas na
Ordem do Dia.
Art. 81. O Govêrno dará resposta imediata à questão oral, salvo se declarar a impossibilidade de responder ou pedir prazo para fazê-lo. Neste caso, indicará data para a
resposta a ser dada no prazo máximo de oito dias. Se o interrogante não se encontrar
presente quando chamado perderá o direito ao uso da palavra e a questão oral será
considerada apresentada para ser respondida por escrito.
Parágrafo único. Após justificadas oralmente, retiradas, enviadas ao Govêrno, ou apreciadas as primeiras 10 questões orais colocadas na Ordem do Dia, as demais serão
transferidas para a próxima sessão.
Art. 82. As declarações do Govêrno sobre cada uma das questões orais poderão dar lugar
à réplica do interrogante para declarar se se considera ou não satisfeito com a resposta.
Parágrafo único. O tempo concedido ao interrogante para tais declarações não poderá
exceder de cinco minutos.
Art. 83. Nenhum Deputado poderá justificar mais de uma questão oral na mesma
sessão.
Art. 84. Transcorridos 120 minutos do início da sessão, o Presidente adiará as outras
questões orais para a sessão ordinária seguinte.
Art. 85. Quando o Govêrno reconhecer que uma questão oral tem caráter de urgência,
poderá respondê-la imediatamente ou no início da sessão seguinte.
Art. 88. A interpelação consiste no pedido feito sôbre a conduta do Govêrno em face de
determinados aspectos de sua política.
§ 1º A interpelação formulada por qualquer Deputado será feita por escrito, sem justificação e lida pelo Presidente.
§ 2º As interpelações, publicadas no expediente da sessão em que forem apresentadas,
figurarão na Ordem do Dia, salvo a hipótese de acôrdo, decorridas 48 horas, depois de
dada ciência ao interpelado.
Art. 89. O Govêrno poderá concordar em que a interpelação seja apreciada imediatamente ou não na sessão seguinte.
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Parágrafo único. Quando o Govêrno não fizer qualquer declaração nas 48 horas sucessivas ao anúncio da interpelação, esta se entende aceita e será inscrita segundo a ordem
de sua apresentação.
Art. 90. Havendo acôrdo para adiamento da discussão a têrça-feira de cada semana é destinada preferentemente ao debate das interpelações que figurarão cronològicamente na Ordem do Dia.
§ 1º Quando não houver sessão no dia destinado às interpelações, estas serão transferidas para a sessão ordinária seguinte.
§ 2º Em cada interpelação sòmente poderão falar, cada qual pelo prazo máximo de 20
minutos, o membro de ministério e o interpelante.
Art. 91. As interpelações relativas a questões e fatos análogos ou estreitamente conexos
podem ser agrupadas e discutidas em conjunto.
Parágrafo único. Se o primeiro dos interpelantes declarar que pretende debater a interpelação que apresentou, será imediatamente fixado o dia para a discussão, de que
poderão participar os demais.
Art. 92. Nenhum Deputado pode falar sôbre mais de uma interpelação na mesma
sessão.

51. Propostas e moções
1962

Art. 93. Para assegurar aos Deputados a faculdade de debater assunto de interêsse público,
que mereça a atenção do Govêrno, da Câmara ou do País, será permitida a apresentação de
proposta.
Parágrafo único. A proposta apresentada na forma dêste artigo não será aceita pelo
Presidente se não estiver subscrita por 20 Deputados, no mínimo.
Art. 94. Lida a proposta, o Presidente, depois de ouvido o Govêrno e o proponente,
fixará o dia em que deverá ser sustentada e discutida.
Parágrafo único. A proposta, uma vez lida, não poderá ser retirada, se a isto se opuserem 20 Deputados.
Art. 95. As propostas e moções relativas a questões e fatos análogos ou estreitamente
conexos serão agrupadas e discutidas em conjunto, assegurada a palavra a todos os
Autores pelo prazo máximo de quinze minutos.
Art. 96. Se uma ou mais propostas forem retiradas de acôrdo com o art. 95, o primeiro subscritor de cada uma delas terá a palavra logo depois do Autor da proposta que fôr submetida
à discussão.
Art. 97. Ao se proceder a uma discussão única a respeito de mais de uma interpelação
ou moção, estas terão preferência sôbre aquelas, mas os interpelantes poderão renunciar às suas interpelações e, neste caso, ficam inscritos para falar sôbre a matéria em
discussão logo depois do seu Autor.
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Art. 98. A moção poderá receber emendas apresentadas por 20 Deputados ou Ministro
de Estado.
Parágrafo único. O Autor da moção terá direito à palavra para terminar a discussão. As
emendas serão discutidas e votadas em seguida, separadamente, e em encaminhamento, segundo a ordem dos dispositivos a que se referirem, sendo assegurada a palavra aos
seus Autores e ao Govêrno, pelo prazo máximo de cinco minutos.
Art. 99. A moção de confiança pedida pelo Conselho de Ministros será justificada e
submetida a votação na sessão em que fôr apresentada. A moção de desconfiança será
motivada e subscrita, no mínimo por cinqüenta Deputados e, salvo circunstância excepcional, não poderá ser discutida antes de decorridos cinco dias.
§ 1º Se o prazo de 5 dias coincidir com a interrupção dos trabalhos parlamentares, começará a ocorrer da primeira sessão a que se seguir a mencionada interrupção.
§ 2º As moções só poderão ser votadas pelo processo nominal.
§ 3º Somente poderão falar na discussão das moções um orador por Partido, inscrito
pelo respectivo Líder, um representante do Govêrno e o primeiro signatário da moção,
êste pelo prazo de 30 minutos e os demais pelo prazo de 15 minutos cada um.
§ 4º Se o Partido fôr constituído por Deputados em número superior ou equivalente a
um décimo dos membros da Câmara, a cada grupo igual ao décimo da representação,
corresponderá o direito à inscrição de um orador.
Art. 100. Aceita a moção de desconfiança, por maioria absoluta de votos, o Presidente
da Câmara comunicará a deliberação, por ofício, ao Presidente da República, para o fim
previsto no ato adicional.
Art. 101. A moção de censura a qualquer Ministro poderá ser apresentada por cinqüenta Deputados, no mínimo, e votada, salvo circunstância excepcional, cinco dias
depois de proposta, sendo comunicada a deliberação, pelo Presidente da Câmara, ao
Presidente do Conselho de Ministros para o fim previsto no ato adicional.
Art. 102. Em nenhuma hipótese será admitida a deliberação, por escrutínio secreto,
sôbre as moções, questões de ordem, projetos de lei periódicos, projetos de código e as
declarações de inconstitucionalidade, quando sujeitas a discussão prévia, nos têrmos
do Regimento, e mantidas em vigor as disposições do art. 147.
Art. 103. Após a apresentação e publicação de moção de censura, subscrita no mínimo
por cinqüenta Deputados, o Presidente da Câmara interpelará o Presidente do Conselho para que declare à Casa a posição do Govêrno em relação aos atos praticados pelo
Ministro e que forem objetos de censura.
Art. 104. A faculdade, prevista no art. 158 do Regimento vigente, inciso II, é extensiva
ao Presidente do Conselho e aos Ministros.
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52. Constituição do Conselho de Ministros
1962

Art. 105. Recebida a comunicação do Presidente da República, submetendo à aprovação da Câmara o nome do Presidente do Conselho de Ministros, será convocada sessão
especial para dentro de três dias, deliberar sobre a indicação. Considerar-se-á aprovada
esta, se obtiver, em votação nominal, maioria absoluta.
Art. 106. O Presidente da Câmara dos Deputados convocará uma especial para que
o Conselho de Ministros aprovado apresente o programa da política do Govêrno.
O Presidente do Conselho de Ministros, ao receber a comunicação, poderá pedir a designação de outra data a ser marcada dentro do prazo de cinco dias.
§ 1º Na sessão seguinte à da apresentação do Programa, a Câmara, em sessão especial,
passará a debatê-lo, obedecidas na discussão as normas dos §§ 3º e 4º do art. 100.
§ 2º Encerrada a discussão, será votada, pelo processo nominal, a moção de confiança
no Conselho de Ministros, proibido o encaminhamento de votação.
§ 3º Recusada a confiança, o Presidente da Câmara, no mesmo dia, dará conhecimento
da decisão ao Presidente da República, para os fins constitucionais.
Art. 107. Recebida a comunicação de que o Senado se opôs à constituição do Conselho
de Ministros aprovado pela Câmara, esta será convocada pelo Presidente, dentro de
três dias para, em sessão especial, apreciar aquêle ato, que poderá ser rejeitado pelo voto
contrário da maioria absoluta dos seus membros.
Art. 108. Publicado o decreto presidencial de dissolução da Câmara dos Deputados na
forma prevista do ato adicional, e convocadas novas eleições, o Presidente da Câmara,
em sessão especial convocada dentro de 24 horas da publicação do aludido diploma
legal, lerá o decreto ao Plenário e anunciará o encerramento da legislatura.
§ 1º Se decorridos noventa dias da dissolução não se realizará as eleições para renovação dêste Corpo Legislativo, a Câmara dos Deputados voltará a reunir-se no Palácio do
Congresso Nacional na Capital da República, e sob a direção da Mesa anterior, ou na
sua falta, do seu membro mais idoso, passará a organizar as suas Comissões.
§ 2º A Câmara poderá reunir-se nesse caso em outro ponto do território nacional na
forma prevista no art. 2º, parágrafo único, para a garantia dos seus trabalhos.

53. Emendas sem relação com o objeto do projeto
1891

Art. 132. As emendas ou artigos additivos, desde que não versarem sobre o projecto, mas estenderem ou ampliarem a disposição delle a objecto de igual natureza ou
a outros individuos, serão redigidos depois de approvados, em projectos separados,
para terem discussão especial antes de serem remettidos ao Senado. A Camara poderá
acceital-os ou rejeital-os depois de encerrada essa discussão, que corresponderá á 3ª do
projecto ordinario.
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1870

Art. 151. As emendas ou artigos additivos desde que não versarem sobre o projecto, mas
estenderem ou ampliarem a disposição delle a objecto de igual natureza ou á outros individuos, serão redigidos, depois de approvados, em projectos separados para terem 3ª
discussão ou serem enviados ao Senado. As emendas ou artigos additivos relativos á naturalisação de estrangeiros serão incluidos no projecto a que tiverem sido offerecidos.

54. Projetos relativos a matéria orçamentária
1891

Art. 132. (...)
Paragrapho unico. Nenhuma creação ou suppressão de emprego, nenhum augmento
ou diminuição de ordenado poderá ter logar nas leis annuas, assim como nenhuma
discussão de caracter permanente será nella incluida.
Art. 134. (...)
Paragrapho unico. Nos ultimos oito dias de sessão os projectos de orçamento ou de créditos vindo com emendas do Senado, poderão deixar de ir à Commissão de Orçamento
a juizo do Presidente da Camara, ficando á mesma Commissão o direito durante a
discussão de interpôr verbalmente seu parecer.
Dentro destes oito dias, em caso de urgência, poderá o Presidente da Camara consultar
esta no sentido de terminar a discussão immediata dos mesmos projecto e si assim
resolver a Camara, abrir-se-ha logo a discussão, ficando preterida a Ordem do Dia [há
um artigo semelhante no Regimento de 1904, art. 188].

55. Procedimento bicameral
1891

Art. 136. No caso de serem rejeitadas as emendas do Senado ao projecto iniciado na
Camara, volverá o mesmo projecto ao Senado, que si aprovar as alterações por dous terços dos votos dos votos dos membros presentes de novo o enviará á Camara, que só as
poderá reprovar pela mesma maioria, caso em que o submetterá á sancção sem aquellas
emendas. Si, porém, forem as sobreditas alterações aprovadas por dous terços dos votos
dos membros presentes, será o projecto, depois de redigido, remetido á sanção.
Com os projectos iniciados no Senado e emendados pela Camara se seguirá o mesmo processo, devolvendo-se ao Senado, no caso de serem as alterações aprovadas pela Camara.
1831

Art. 145. Se se reprovar alguma, ou algumas das emendas [do Senado a projeto da
Câmara], a Camara deliberará [se algum Deputado o requerer em ocasião oportuna] se
o projecto he vantajoso, para proceder-se na conformidade do art. 61 da Constituição.
No caso contrario ficará como addiado o projecto.
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56. Leitura e apreciação dos pareceres das Comissões em
Plenário
1928

Art. 212. Os pareceres serão postos sobre a mesa e lidos pelo 1º Secretario em cada uma das
sessões diarias, depois do expediente e mandados a imprimir para entrarem na ordem dos
trabalho.
Art. 213. Quando os pareceres de Commissão não forem mais do que simples requerimentos, na conformidade do Regimento, ficarão sujeitos ás regras que para estes se
acham estabelecidas.
1904

Art. 225. Os pareceres serão postos sobre a mesa e lidos pelo 1º Secretario em cada
uma das sessões diarias, depois do expediente: e mandados a imprimir para entrarem
na ordem dos trabalhos.
1891

Art. 170. Os pareceres serão postos sobre a mesa e lidos pelo 1º Secretario em cada uma
das sessões diarias, depois do expediente; não havendo quem peça a palavra, sobre a
sua materia, serão submettidos á votação da Camara.
Art. 171. O parecer sobre cuja materia algum Deputado pedir a palavra, se considerará
por esse facto adiado para ser discutido quando se der para Ordem do Dia, salvo caso
de urgencia approvada pela Camara.
Paraghapho unico. Os pareceres que contiverem solução definitiva das materias sujeitas
ao estudo das Commissões não poderão ser discutidos sem prévia impressão no jornal
da Casa, e quando dados para a rodem do dia.
Art. 172. Quando os pareceres de Commissão não forem mais do que simples requerimento, na conformidade do Regimento, ficarão sujeitos ás regras que para estes se acham
estabelecidas.
Art. 173. Sempre que se esgotar a Ordem do Dia e sobrar tempo, terá logar a leitura de
pareceres ou a discussão dos adiados.
1870

Art. 196. Os pareceres serão postos sobre a mesa, e lidos pelo 1º Secretario em cada uma
das sessões diarias depois do expediente, na conformidade dos arts. 67 e 69; não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, serão submettidos á votação da Camara.
Art. 197. O parecer, sobre cuja materia algum Deputado pedir a palavra, se considerará por
esse facto adiado para ser discutido quando se der para Ordem do Dia. O mesmo se praticará com o parecer que trouxer voto em separado, assignatura com restricções ou declaração
de vencido.
Art. 198. Sempre que alguma Commissão concluir seu parecer offerecendo projecto de
lei ou de resolução, o Presidente consultará a Camara se o julga objecto de deliberação –,
e decidindo-se pela affirmativa, irá tudo a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos.
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Art. 199. Se ao contrario se decidir que o projecto não é objecto de deliberação, e o
parecer se limitar a motival-o, neste caso ficará desde logo a materia rejeitada.
Art. 200. No caso porem que o parecer contenha mais materia alem da que disser respeito ao projecto, tenha voto em separado, ou que de qualquer forma se torne demasiadamente complicado, então, ainda que se não julgue objecto de deliberação o projecto a
elle junto, sempre ficará toda a materia addiada para se tratar em outra occasião.
Art. 201. Quando o parecer que ficar addiado, fôr longo e sobre materia de maior
importancia, á pedido de algum Deputado e precedendo votação da Camara, independente de discussão, se mandará imprimir para se distribuirem exemplares pelos
Deputados e Senadores, e depois ser dado para a Ordem do Dia.
Art. 202. Se na discussão de qualquer parecer vier á Mesa como emenda a elle algum
projecto de lei ou de resolução, será apoiado como as mais emendas; e no fim da discussão do parecer, depois de se votar sobre a sua materia, por-se-há á votos – se o projecto
é objecto de deliberação: decididindo-se pela afirmativa, entrará logo em discussão.
Art. 203. Quando os pareceres de Commissão não forem mais do que simples requerimentos na conformidade do Regimento, ficarão sujeitos ás regras que para estes se
achão estabelecidas nos arts. 133 e 134.
Art. 204. Sempre que se esgote a Ordem do Dia e sobrar tempo, terá lugar a leitura de
pareceres ou a discussão dos addiados.
1831

Art. 179. Os pareceres serão postos sobre a mesa, e ali lido cada hum de persi pelo 1º
Secretario em cada huma das sessões diarias depois do expediente, na conformidade do
artigo 69, não havendo quem peça a palavra sobre a sua materia, será posto á votação
da Camara.
Art. 180. O parecer, sobre cuja materia algum Deputado pedir a palavra, se considerará
ipso facto adiado para ser discutido quando se der para Ordem do Dia. O mesmo se
praticará com o parecer, que trouxer voto em separado, ou assignatura com restricção,
ou vencido.
Art. 181. Sempre que em algum parecer vier projecto de lei, ou de resolução, será este
logo posto á votos – se he objecto de deliberação – e decidindo-se pela afirmativa, hirá
tudo á imprimir para entrar na ordem dos trabalhos.
Art. 182. Se ao contrario se decidir que não he o projecto objecto de deliberação, e o parecer não constar senão de o motivar, neste caso ficará desde logo a matéria regeitada.
Art. 183. No caso porem que o parecer contenha mais materia alem da motivação do
projecto, ou que tenha votos em separado, ou que de qualquer forma se torne demasiadamente complicado, então ainda que se não julgue o projecto a elle junto objecto
de deliberação, sempre ficará toda a materia addiada para se tratar em outra occasião.
Art. 184. Quando os pareceres, que ficarem addiados forem longos, e sobre materia de
grande importancia, á pedido de algum Deputado, e precedendo votação da Camara,
independente de discussão, se mandarão imprimir para se distribuírem os exemplares
pelos Deputados, e depois serem dados para a Ordem do Dia.
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Art. 185. Se na discussão de qualquer parecer vier á Mesa como emenda a elle algum
projecto de resolução, será apoiada, como as mais emendas; e no fim da discussão do
parecer, depois de votar sobre a sua materia, por-se-há a resolução a votos – se he objecto de deliberação – e decididindo-se pela afirmativa, entrará logo em discussão.
Art. 186. Quando os pareceres de Commissão não forem mais do que simples requerimentos na conformidade do Regimento, neste caso inda que se peça sobre elles a
palavra, sempre se prosseguirá como nos mais requerimentos dos Deputados, na forma
estabelecida nos artigos 128 e 69.
Art. 187. Sempre que se esgote a Ordem do Dia, e sobrar tempo, terá lugar a leitura de
pareceres, ou a discussão dos addiados.

57. Pauta
1949

Art. 108. Todo e qualquer projeto, depois de recebido, numerado, aceito pela Mesa e
publicado, será incluído em pauta, por ordem numérica, durante quatro sessões ordinárias consecutivas, para o recebimento de emendas.
§ 1º Findo o prazo regimental e publicadas as emendas, se houver, será o projeto distribuído às Comissões, pelo 1º Secretário, em nome da Mesa.
§ 2º Os projetos em pauta serão anunciados, diariamente, em seguida à Ordem do Dia,
publicada no Diário do Congresso Nacional e nos avulsos.
§ 3º Desde que o projeto figure em pauta, até o encerramento da discussão, proceder-se-á à inscrição dos oradores que desejarem debatê-lo, o que será feito em livro especial, pelo Deputado, de próprio punho, ou pelo Líder de seu Partido.
Art. 109. É lícito ao Presidente, de ofício ou a requerimento de Deputado, com recurso
de sua decisão para o Plenário, retirar da pauta proposição que esteja em desacôrdo
com exigência regimental.
Art. 110. As proposições em regime de urgência figurarão em pauta na conformidade
do que dispõem o art. 152 e seus parágrafos; as referentes a subsídio e ajuda de custo,
nos termos do § 2º do art. 168; e o projeto de lei orçamentária, segundo o disposto no
art. 160, nº VII.
Art. 111. Os projetos de Comissão que não hajam recebido emendas em pauta, e não tenham de ser submetidos a outra Comissão, serão imediatamente incluídos em Ordem
do Dia, para discussão.
Art. 112. Estendem-se aos requerimentos sujeitos a emendas no que lhes forem aplicáveis, as disposições dêste capítulo. Por elas não serão atingidas, entretanto, as proposições que tiverem, regimentalmente, processo especial.
Art. 152. Se fôr aprovado requerimento de urgência para uma proposição, antes de sua
inclusão em pauta, o prazo a que se refere o art. 108 será, apenas, o da sessão ordinária
seguinte à em que tenha sido votado aquêle requerimento, caso a matéria já esteja publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos. Se não o estiver, far-se-á dentro
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em 24 horas a publicação, e a proposição, depois disso, ficará em pauta por espaço de
uma sessão apenas.
§ 1º Se a aprovação do requerimento de urgência ocorrer quando já estiver em pauta a
proposição, nela deverá esta permanecer, ainda, durante a sessão ordinária seguinte.
§ 2º Findo o prazo de permanência em pauta, se tiver a proposição recebido emendas,
serão estas publicadas, dentro em vinte e quatro horas. Com as emendas, ou sem elas, será
a matéria incluída em Ordem do Dia, no primeiro lugar, quarenta e oito horas após a sua
permanência em pauta, procedendo-se daí por diante na conformidade do artigo anterior.
1947

Art. 66. Tôdas as matérias, em condições regimentais de entrar na Ordem do Dia,
ficarão sob a guarda da Mesa.
§ 1º Salvo deliberação do Plenário, em contrário, nenhum projeto será entregue à discussão inicial, ou única, na Ordem do Dia, sem haver figurado em pauta, na qual ficará
sôbre a mesa, para conhecimento e estudo dos Deputados, durante três dias úteis.
§ 2º As matérias em pauta serão anunciadas, diariamente, em seguida à Ordem do Dia
publicada no Diário do Congresso Nacional e nos avulsos distribuídos.
§ 3º Desde que um projeto figure em pauta, a Mesa receberá as emendas que, de acôrdo
com a Constituição e o Regimento, couberem nessa proposição, e anotará os pedidos
de inscrição dos Deputados para discutir a matéria.
§ 4º Se apresentadas emendas não assinadas por maioria da Comissão, a proposição será
remetida à que houver de dar parecer, e, publicado êste, ficará em condições de entrar
em Ordem do Dia para a respectiva discussão e votação, não permitidas novas emendas.
§ 5º Se não forem apresentadas emendas de Plenário e não houver oradores inscritos
para debater o projeto em pauta, entrará êle em Ordem do Dia, para votação.
§ 6º Às emendas do Plenário apresentadas nos projetos em pauta sòmente serão publicadas no último dia. As emendas das Comissões devem ter publicação imediata.
§ 7º É licito ao Presidente, de oficio, ou a requerimento de Deputado, com recurso de
sua decisão, para o Plenário, retirar da pauta proposição que necessite parecer de outra Comissão, esteja em desacordo com exigência regimental, ou demande qualquer
providência.
§ 8º Toda proposição incluída em pauta entrará em Ordem do Dia, tanto quanto possível, na mesma ordem cronológica em que ali tiver figurado, salvo a emendada, subordinada ao disposto no § 4º dêste artigo.
§ 9º As proposições que tiverem, regimentalmente, processo especial, não serão atingidas pelas disposições desta sub-seção.
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58. Regime de tramitação especial
1972

Art. 147. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, serão:
(...)
II – de tramitação especial;
Art. 149. Serão de tramitação especial os projetos de iniciativa do Presidente da República encaminhados à Câmara nos termos do art. 51 da Constituição, e os de código, cuja
tramitação obedecerá ao disposto no Título VI, e ainda os do Título VII deste Regimento.

59. Discussão prévia sobre preferência entre projetos sobre
mesmo assunto
1904

Art. 186. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1891

Art. 145. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1870

Art. 170. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1831

Art. 158. Sempre que hajão dois ou mais projectos sobre o mesmo objecto, haverá uma
discussão previa sobre qual será preferido para a discussão, sem com tudo se entender
que os outros ficão regeitados.

60. Regras gerais sobre discussão
1972

Art. 152. Os projetos serão submetidos a duas discussões, exceto os seguintes, que só
terão uma:
I – os em regime de urgência;
II – os que, tendo sido submetidos a duas ou mais Comissões, tenham obtido pareceres
favoráveis unânimes das mesmas;
III – os oriundos do Senado, ou ali emendados;
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IV – os de iniciativa do Poder Executivo;
V – os de créditos suplementares ou especiais, solicitados pelo Poder Executivo, ou
pelos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional;
VI – os relativos a decisões do Tribunal de Contas;
VII – os de resolução, a não ser quando visem a alterar o Regimento Interno.
Art. 153. Logo após encerrada a votação em discussão única de qualquer projeto, nas
condições previstas nos incisos I ou II do artigo anterior, é lícito a qualquer Deputado
solicitar ao Plenário uma segunda discussão, desde que emendado.
Art. 167. Haverá entre a votação em primeira discussão e a segunda discussão o interstício de quarenta e oito horas, dispensável pelo Plenário, ou, nos últimos quinze dias da
sessão legislativa, pela Presidência.
1962

Art. 59. Só terão uma discussão os projetos de iniciativa do Govêrno.
Art. 69. Em qualquer discussão, quando debatidas as medidas adotadas por Govêrno
anterior, poderá ser concedida a palavra ao fim da discussão a um Deputado que tiver
pertencido ao Govêrno criticado para defendê-lo.
Art. 70. Quando no curso de uma discussão um Deputado, Ministro ou Subsecretário
de Estado fôr acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente
da Câmara que designe uma Comissão que julgue dentro de prazo breve a veracidade da
acusação, podendo concluir pela proposta de censura ao ofensor no caso de improcedência da acusação.
Art. 71. O Deputado ou Ministro, inscrito para falar, poderá ler discurso, mas sua leitura em nenhum caso poderá exceder de vinte minutos.
1955

Art. 120. Todos os projetos serão submetidos a duas discussões, exceto:
I – os em regime de urgência;
II – os que, tendo sido submetidos a duas ou mais Comissões, tenham obtido pareceres
favoráveis unânimes das mesmas;
III – os oriundos do Senado, ou ali emendados;
IV – os que aprovam tratados ou convênios internacionais;
V – os de iniciativa de Comissões, ou da Mesa;
VI – os que abrem créditos suplementares ou especiais, solicitados pelo Poder Executivo,
ou Judiciário;
VII – os que opinam sobre decisões do Tribunal de Contas;
VIII – os de resolução, a não ser quando visam alterar o Regimento Interno.
Parágrafo único. Logo após ser encerrada a votação em discussão única de qualquer
projeto, nas condições previstas nos itens I ou II, é lícito a qualquer Deputado solicitar
ao Plenário uma segunda discussão, desde que emendado.
Art. 132. Haverá entre a votação em primeira discussão e a segunda discussão o interstício de 48 horas, que poderá ser dispensado pelo Plenário, ou pela Presidência, se nos
últimos 15 dias da sessão legislativa.
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1949

Art. 114. Tôda proposição sujeita a debate, exceto as que tiverem tramitação especial,
será submetida a uma única discussão, ressalvado o disposto nos três artigos seguintes.
Art. 115. Haverá uma discussão especial, sem votação, para os projetos de autoria de
Deputado, durante o tempo em que os mesmos permanecerem em pauta.
§ 1º Sempre que houver projeto em condições de sofrer discussão especial, a Ordem do Dia
terá uma segunda parte, destinada a essa discussão, e que se iniciará às dezessete horas.
§ 2º A discussão especial de cada projeto encerrar-se-á automaticamente em qualquer
dêstes casos:
I – se, anunciada, não houver oradores inscritos;
II – quando três oradores já houverem falado sôbre o projeto;
III – em qualquer hipótese, quando houver transcorrido o prazo regimental destinado
à permanência do projeto em pauta.
§ 3º O Autor de projeto em discussão especial, se inscrito, terá preferência sôbre qualquer outro Deputado que pretenda debatê-lo.
Art. 116. Haverá, nos termos do art. 51, uma discussão prévia para as proposições consideradas inconstitucionais pela maioria absoluta da Comissão de Constituição e Justiça, e que será automaticamente encerrada com o decurso de duas sessões.
Art. 117. Haverá uma discussão suplementar nos casos dos arts. 123 e 173, § 4º.
Art. 118. Recebida a proposição, de volta das Comissões, a Mesa fará publicá-la no
Diário do Congresso Nacional e em avulsos, juntamente com os pareceres.
Parágrafo único. Impressos e distribuídos os avulsos, a proposição será incluída na Ordem do Dia, para discussão.
Art. 123. Sempre que uma Comissão, ao opinar sôbre determinado projeto, lhe tenha
oferecido substitutivo, e êste haja sido aprovado pela Câmara, haverá, com o interstício
de 48 horas, discussão suplementar pelo prazo improrrogável de duas sessões, durante
as quais poderão ser oferecidas novas emendas.
§ 1º As emendas de discussão suplementar serão submetidas à Comissão que haja oferecido o substitutivo, a fim de que apresente parecer, no prazo de cinco dias, prorrogável
por mais cinco.
§ 2º Recebido o parecer, que não mais poderá concluir por substitutivo, será o mesmo
publicado e distribuído em avulsos, com as respectivas emendas, dentro em vinte e
quatro horas, findo o que estará a matéria em condições de ser votada.
§ 3º No caso de não terem sido oferecidas emendas, durante a discussão suplementar,
deixará de haver votação, providenciando-se imediatamente quanto à redação final do
projeto, nos termos regimentais.
Art. 124. A discussão dos requerimentos será encerrada se não houver quem peça a
palavra, ou se desistir quem a houver solicitado.
§ 1º Encerrada a discussão, será adiada a votação do requerimento para depois de ultimada a Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 2º Se fôr pedida a palavra sôbre requerimento em discussão, será esta matéria, constante da Ordem do Dia, adiada para depois de ultimada a seguinte.
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1947

Art. 109. (...)
§ 1º O projeto de lei iniciado na Câmara será, em regra, sujeito a duas discussões.
§ 2º Salvo o disposto no parágrafo seguinte, serão sujeitos a uma discussão apenas,
correspondente à última, os projetos de lei:
I – vindos do Senado;
II – oferecidos pelo, Poder Executivo;
III – propostas pelos tribunais;
IV – parte de proposição destacada, aprovada para constituir projeto separado;
V – indicação e requerimento sujeitos a discussão;
VI – a resolução do art. 48, § 2º, da Constituição da República.
§ 3º Sofrerão uma só discussão, que corresponderá à inicial, as seguintes proposições:
I – que autorize o Govêrno a declarar guerra, ou a fazer a paz;
II – que conceda, ou negue passagem a fôrças estrangeiras pelo território do País, para
operações militares;
III – que resolva, definitivamente, sôbre tratados e convenções com as nações estrangeiras;
IV – que autorize a decretação, ou a prorrogação, de estado de sítio, em um ou mais
pontos do território nacional;
V – que aprove ou são, ou suspenda, o estado de sítio que, no intervalo das sessões,
houver sido decretado pelo Poder Executivo;
VI – sôbre a economia interna da Câmara;
VII – que conceda, ou negue, licença para a prisão, ou processo, de Deputado;
VIII – sôbre a tomada de contas;
IX – sôbre os créditos solicitados pelo Govêrno em mensagem.
§ 4º A discussão, a que se refere o nº IV do § 2º, denominar-se-á especial.
§ 5º Se fôr apresentada a qualquer parecer, e aprovada, emenda que tenha o caráter de
projeto de lei, ou de resolução, será subordinada à discussão que couber.
§ 6º A emenda destacada, sem pronunciamento do Plenário sôbre o seu mérito, sofrerá
os trâmites regimentais que regeriam a espécie se se tratasse de proposição originariamente autônoma.
§ 7º A discussão será feita sôbre o conjunto da proposição, mas, na última discussão,
o Presidente da Câmara, de oficio, ou por deliberação do Plenário, presente a maioria
absoluta de Deputados, poderá anunciar o debate por artigos, títulos, capítulos, seções,
ou grupos de artigos, sendo, neste caso, lícito ao Deputado dividir em vários discursos
o tempo de que dispuser para tratar da matéria.
§ 8º A proposição com a única, ou última, discussão encerrada na sessão legislativa anterior, terá essa discussão reaberta e poderá receber novas emendas, se assim fôr deferido pelo Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. As proposições de legislatura
anterior, nas mesmas condições, terão sempre a discussão, reaberta.
Art. 110. (...)
§ 4º A redação final só quando emendada será sujeita a discussão.
§ 5º A discussão dos requerimentos será encerrada não havendo quem peça a palavra,
ou desistindo quem a houver solicitado.
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§ 6º Encerrada a discussão, será adiada a votação do requerimento para depois de ultimada a Ordem do Dia seguinte.
§ 7º Se fôr pedida a palavra sôbre requerimento em discussão, será esta matéria constante da Ordem do Dia adiada para depois de ultimada a seguinte.
§ 8º Só durante a discussão da proposição, inclusive a dos projetos de leis periódicas e respectivas emendas, será admitida a apresentação de requerimento de votação por partes.
Art. 111. Os debates deverão realizar-se com ordem e solenidade.
Art. 113. O Deputado, que usar da palavra sôbre proposição em discussão, não poderá:
(...)
V – deixar de atender às advertências do Presidente.
1934

Art. 185. (...)
§ 1º Os projectos de lei, ou de resolução, iniciados na Camara, serão sujeitos a tres discussões, salvo o disposto nos §§ seguintes.
§ 2º Salvo ainda o disposto nos §§ seguintes, serão sujeitos a duas discussões apenas
correspondentes á 2ª e á 3ª, os projectos de lei ou de resolução:
a) oriundos de Commissões;
b) vindos do Senado;
c) offerecidos pelo Poder Executivo.
§ 3º Soffrerão uma só discussão, que corresponderá á segunda, as seguintes proposições:
a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer a paz;
b) concedendo, ou negando, passagem a forças estrangeiras pelo territorio do Paiz, para
operações militares:
c) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras;
d) autorizando a decretação, ou a prorogação do estado de sitio em um ou mais pontos
do territorio nacional;
e) approvando, ou não, ou suspendendo o estado de sitio que, na ausencia do Congresso, houver sido decretado pelo Poder Executivo;
f) approvando, ou não, os projectos de lei, ou de resolução, que o Poder Executivo haja
vetado;
g) adiando, ou prorogando, as sessões legislativas;
h) sobre a economia interna da Camara;
i) as emendas vindas do Senado.
§ 4º Terão uma só discussão, que corresponderá á terceira:
a) a parte da proposição ou emenda approvada, destacada para constituir projecto
separado;
b) qualquer indicação;
c) os pareceres que a devam soffrer;
d) os requerimentos a ella sujeitos;
e) os projectos de que trata o art. 80, § 2º.
§ 5º Se fôr apresentada a qualquer parecer, e approvada, emenda que tenha o caracter
de projecto de lei, ou resolução, será subordinada á alinea a do paragrapho anterior,
considerando-se o parecer prejudicado.
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Art. 186. A 1ª discussão de um projecto de lei, ou de resolução, será feita em globo e
versará unicamente sobre a sua utilidade e constitucionalidade.
Art. 187. A 2ª discussão dos projectos será feita por artigos, separadamente.
§ 1º Na discussão do primeiro artigo poder-se-á falar sobre a utilidade e conveniencia
do projecto em geral.
§ 2º As emendas offerecidas ao projecto em 2ª discussão entrarão em discussão com o
artigo a que se referirem.
Art. 188. Quando forem numerosos os artigos do projecto, em 2ª discussão, a Camara
poderá resolver, a requerimento de qualquer Deputado, que a discussão se faça por
títulos, capítulos, secções, ou grupos de artigos.
Art. 189. Quando, pelo numero, ou importancia, das emendas oferecidas em 2ª discussão, se tornar difficil o pronunciamento immediato da Camara, o Presidente, ex officio,
ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o projecto á Commissão respectiva,
para interpôr parecer.
Paragrapho unico. Este parecer será impresso e distribuido em avulsos, não soffrerá,
porém, discussão especial.
Art. 190. A 3ª discussão versará sobre o projecto em globo.
§ 1º As emendas offerecidas aos projectos em 3ª discussão só serão admittidas depois de
apoiadas pela terça parte dos presentes, salvo quando assignadas por uma Commissão,
ou por dez ou mais Deputados.
§ 2º As emendas, encerrada a discussão do projecto, serão remettidas á Commissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer.
Art. 191. As emendas que, directa ou indirectamente, immediata ou remotamente,
augmentarem a despesa, ou diminuirem a receita publica, serão enviadas, tanto em 2ª
como em 3ª discussão, á Commissão de Finanças.
Paragrapho unico. Os pareceres da Commissão de Finanças sobre essas emendas em 2ª,
como em 3ª discussão, soffrerão uma discussão especial.
Art. 192. A redacção final só será sujeita a discussão quando emendada.
Art. 193. A discussão dos requerimentos sujeitos a debate será encerrada não havendo
quem peça a palavra, ou della desistindo quem a houver solicitado.
§ 1º Encerrada a discussão será adiada a votação para depois de ultimada a da Ordem
do Dia seguinte.
§ 2º Se um Deputado pedir a palavra sobre um requerimento em discussão, será esta
adiada para depois de ultimada a da materia constante da Ordem do Dia seguinte.
§ 3º Encerrada a discussão do requerimento, ao fim da Ordem do Dia, será a sua votação incluida na Ordem do Dia seguinte, após a das proposições destinadas a esse acto.
§ 4º Só durante a discussão de uma proposição, inclusive os projectos de leis periodicas
e respectivas emendas, será admittida a apresentação de requerimentos solicitando a
sua votação por partes.
Art. 194. Os debates deverão realizar-se com ordem e solennidade.
Art. 199. O Deputado, que solicitar a palavra sobre proposição em discussão, não poderá:
(...)
e) deixar de attender ás advertências do Presidente.
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1928

Art. 254. (...)
§ 1º Os projectos de lei, ou de resolução, iniciados na Camara, estarão sujeitos a tres
discussões.
§ 2º Estarão sujeitos a duas discussões apenas, que corresponderão ás 2ª e 3ª, os projectos de lei, ou de resolução:
a) oriundos de Commissões;
b) vindos do Senado;
c) offerecidos pelo Poder Executivo.
§ 3º Terão uma só discussão, que corresponderá á segunda, as seguintes proposições:
a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer a paz;
b) concedendo, ou negando, passagem a forças estrangeiras pelo territorio do Paiz, para
operações militares;
c) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras;
d) mobilizando, ou utilizando a segunda linha do Exercito, ou milicia civica, nos casos
previstos pela Constituição;
e) declarando em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacional, na emergencia de aggressão por forças estrangeiras, ou de commoção interna;
f) approvando, ou não, ou suspendendo o estado de sitio que, na ausencia do Congresso, houver sido decretado pelo Poder Executivo;
g) approvando, ou não, os projectos de lei, ou de resolução, aos quaes o Poder Executivo
haja negado sancção;
h) adiando, ou prorogando, as sessões do Congresso Nacional;
i) sobre a economia interna da Camara;
j) as emendas do Senado.
§ 4º Terão uma só discussão, que corresponderá á terceira:
a) a parte de proposição ou emenda approvada, destacada para constituir projecto
separado;
b) as indicações;
c) os pareceres que a devam soffrer;
d) os requerimentos a ella sujeitos;
e) os projectos de que trata o art. 133, § 2º.
§ 5º Si for apresentada a qualquer parecer e approvada emenda que tenha o caracter
de projecto de lei, ou resolução, será subordinada á alinea a do paragrapho anterior,
considerando-se o parecer prejudicado.
Art. 255. A lª discussão de um projecto de lei, ou de resolução, será feita em globo e
versará unicamente sobre a sua utilidade e constitucionalidade.
Art. 256. A 2ª discussão dos projectos será feita por artigos, separadamente.
§ 1º Da discussão do primeiro artigo poder-se-á falar sobre a utilidade e conveniencia
do projecto em geral.
§ 2º As emendas offerecidas ao projecto em 2ª discussão entrarão em discussão com o
artigo a que se referirem.
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Art. 257. Quando forem numerosos os artigos do projecto, em 2ª discussão, a Camara
poderá resolver, a requerimento de qualquer Deputado, que a discussão se faça por
títulos, capítulos, secções, ou grupos de artigos.
Art. 258. Quando, pelo numero, ou importancia, das emendas oferecidas em 2ª discussão, se tornar difficil o pronunciamento immediato da Camara, o Presidente, ex officio,
ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o projecto á Commissão respectiva,
para interpôr parecer.
Paragrapho único. Este parecer será impresso e distribuido em avulsos, não soffrendo,
porém, discussão.
Art. 259. A 3ª discussão versará sobre o projecto em globo.
§ 1º As emendas offerecidas aos projectos em 3ª discussão só serão submetidas a ella
depois de apoiadas pela terça parte dos presentes, salvo quando assignadas por uma
Commissão, ou por dez, ou mais, Deputados.
§ 2º As emendas, encerrada a [3ª] discussão do projecto, serão remettidas á Commissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer.
Art. 260. (...)
§ 1º As emendas que, directa ou indirectamente, immediata ou remotamente, augmentarem ou diminuirem a despesa ou a receita publica, serão enviadas, tanto em 2ª, como
em 3ª discussão, à Commissão de Finanças.
Art. 260. (...)
Paragrapho unico. Os pareceres da Commissão de Finanças sobre emendas em 2ª, ou
em 3ª discussão, estarão sujeitos a uma discussão.
Art. 261. A redacção final só será sujeita á discussão quando emendada.
Art. 262. A discussão dos requerimentos sujeitos a debate será encerrada não havendo
quem peça a palavra, ou della desistindo quem a houver solicitado.
§ 1º Encerrada a discussão será adiada a votação para depois de ultimada a da Ordem
do Dia seguinte.
§ 2º Havendo um Deputado com a palavra sobre um requerimento em discussão esta
não se fará á hora do expediente, sendo adiada para depois de ultimada a da materia
constante da Ordem do Dia seguinte.
§ 3º Encerrada a discussão do requerimento, ao fim da Ordem do Dia, será a sua votação incluida na Ordem do Dia seguinte, após a das proposições destinadas a esse acto.
§ 4º Só durante a discussão de uma proposição, inclusive os projectos de leis annuas e
respectivas emendas, será admittida a apresentação do requerimentos solicitando a sua
votação por partes.
Art. 169. (...)
§ 1º Entre cada votação e a discussão seguinte de um mesmo projecto mediarão, pelo
menos, quarenta e oito horas.
(...)
§ 4º Será de quarenta e oito horas o prazo destinado á redacção para nova discussão.
§ 5º Tendo em vista a extensão do projecto e o numero das emendas, que lhe devem
ser incorporadas na redação para a 3ª discussão, o Presidente poderá prorogar o prazo
assignado ás Commissões para essa redacção.
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Art. 243. Os debates deverão realizar-se com ordem e solemnidade.
1904

Art. 156. Nenhum projecto de lei ou resolução será approvado sem ter sido discutido
tres vezes, salvo os que versarem sobre aposentadorias, reformas, jubilações e licenças
a funccionarios publicos, os quaes só terão uma discussão, que corresponderá á segunda. Terão também uma só discussão os projectos de lei ou resolução: autorizando
o Governo a declarar a guerra ou fazer a paz; concedendo ou negando passagem a
forças estrangeiras pelo territorio do Paiz para operações militares; resolvendo definitivamente sobre tratados e oonvenções com as nações estrangeiras; mobilisando ou
utilisando a Guarda Nacional ou milicia civica nos casos previstos pela Constituição;
declarando em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacional na emergencia
de aggressão estrangeira ou commoção interna; approvando ou suspendendo o sitio
que houver sido decretado pelo Poder Executivo ou seus agentes responsáveis na ausencia do Congresso (art. 34, §§ 11, 12, 19, 20 e 21 da Constituição Federal) e aquelles aos
quaes houver negado sancção o Presidente da Republica;97 as resoluções prorogando as
sessões do Congresso, as quaes deverão ser encerradas na mesma sessão em que forem
sujeitas a debate.
Art. 157. Os projectos de lei ou resolução que vierem do Senado, os projectos das leis
annuaes, os oriundos das Commissões e todas as propostas do Poder Executivo, e convertidas em projectos de lei, terão somente duas discussões, que corresponderão ás segunda e terceira. Quando se discutir o primeiro artigo, poder-se-há fallar em geral
sobre a utilidade ou conveniencia do projecto.98
Art. 158. Versará a 1ª discussão de um projecto de lei ou de resolução unicamente
sobre a utilidade e constitucionalidade delle em geral, sem se entrar no exame de cada
um dos seus artigos, e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma nesta
discussão; não podendo cada Deputado fallar mais de uma vez.
Art. 159. Acabada a 1ª discussão, o Presidente porá a votos – si o projecto deve passar
á 2ª discussão, e, decidindo-se se que sim, entrará na distribuição diária dos trabalhos,
para se tornar a discutir quando fôr dado para Ordem do Dia.
Art. 160. Si a Camara assentar que não deve passar á 2ª discussão, ficará rejeitado o
projecto.
Art. 161. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per si, offerecendo-se
as emendas que occorrerem, as quaes lidas na mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão postas em discussão com o artigo a que se referirem.
§ 1º Quando o numero de artigos do projecto for consideravel, a Camara poderá resolver, a requerimento de qualquer do seus membros, que a discussão se faça por titulos ou
secções com as emendas offerecidas aos respectivos artigos devendo, porém, a votação
ser feita por artigo.
97

O conteúdo dessa parte do artigo aparece pela primeira vez no art. 118 do Regimento de 13 de julho
de 1899.

98

O conteúdo desse artigo aparece pela primeira vez no art. 119 do Regimento de 13 de julho de 1899.
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§ 2º Quando, pelo numero e importância das emendas offerecidas ao projecto em
2ª discussão, se, tornar difficil o pronunciamento da Camara a respeito, e qualquer
Deputado o requerer, e a Camara annuir, antes de iniciada a votação, se adiará esta até
que a respectiva Commissão interponha seu parecer sobre as mesmas emendas, o qual,
sendo impresso e distribuido, será sem mais debate posto em votação, sem prejuízo
todavia do disposto no art. 165, quanto ás emendas que dependem do exame da Commissão do Orçamento.
Art. 162. Discutido e votados todos os artigos do projecto e emendas a elle offerecidas,
o Presidente porá a votos si elle deve passar a 3ª discussão e decidindo-se pela negativa,
ficará o projecto rejeitado.
Art. 163. Antes da 3ª discussão será o projecto remettido á respectiva Commissão, com
as emendas approvadas, para redigil-o de novo conforme o vencido, e publical-o em
breve prazo, que não excederá de cinco dias.
Art. 164. Na 3ª discussão debater-se-há o projecto em globo, podendo-se contudo fazer
quaesquer emendas, as quaes só serão submettidas a discussão depois de apoiadas pela
terça parte dos membros presentes e votadas depois de ouvida a Commissão respectiva,
excepto quando essas emendas forem oferecidas pela maioria da mesma Commissão.
Art. 165. Tanto na 2ª como na 3ª discussão de qualquer projecto as emendas ou artigos
additivos creando ou augmentando despeza ou reduzindo a receita publica, não poderão
ser admmittidos ao debate e á votação sem prévio parecer da Commissão de Orçamento.
Art. 166. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, o Presidente porá a
votos as emendas e depois o projecto.
Art. 167. Adoptado definitivamente o projecto, será remettido com as emendas approvadas a Commissão de Redacção, para reduzil-o á devida fórma. Lida em sessão, será a
redacção final do projecto impressa no Diario do Congresso e logo depois submettida á
approvação da Camara que só poderá emendal-a si reconhecer que involve incoherencia, contradicção ou absurdo manifesto, caso em que se abrirá discussão, que será breve. Não tendo sido apresentadas emendas em 3ª ou ultima discussão, a Camara poderá
dispensar a impressão da redacção, a requerimento de qualquer Deputado.
Art. 168. As materias com discussão encerrada, que não forem resolvidas durante a
legislatura e ficarem para a seguinte, considerar-se-hão adiadas para continuarem a ser
discutidas nos termos em que se acharem.99
Art. 169. As emendas ou artigos additivos que estenderem ou ampliarem a disposição do
projecto a objecto de igual natureza ou a outros individuos, serão redigidos depois de approvados, em projectos separados, para terem discussão especial antes de serem remettidos ao Senado. Nesta discussão que corresponderá á terceira do projecto, as emendas que
forem offerecidas e acceitas pela Camara seguirão os mesmos tramites aqui indicados.100
99

O conteúdo desse artigo aparece pela primeira vez no art. 132 do Regimento de 13 de julho de 1899.

100

Na reforma de 1904 eliminou-se dispositivo introduzido no art. 133 do Regimento de 13 de julho
de 1899, que assim determinava: “Nenhuma creação ou suppressão de emprego, nenhum augmento
ou diminuição de ordenação poderá ter logar nas leis annuas, assim como nenhuma disposição de
caráter permanente será nellas incluida”.
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Art. 170. Não é permittido em qualquer discussão offerecer emendas ou artigos additivos que não tenham relação immediata com a materia de que se tratar.
Art. 171. Entre cada uma das discussões de qualquer projecto de lei ou de resolução,
devem mediar, pelo menos, dous dias; a Camara, porém, poderá, quando julgar conveniente, restringir estes intervallos, mas de sorte que nunca se façam no mesmo dia as
duas ultimas discussões.
Art. 172. As emendas que vierem do Senado, a qualquer projecto da Camara dos Deputados,
terão somente uma discussão, que corresponderá á 2ª de qualquer projecto, debatendo-se
uma por uma, sem contudo, fazer-se-lhes emendas. A Camara, a pedido de alguns de seus
membros, poderá determinar que se faça em globo a discussão destas emendas.
Art. 174. No debate entre dois opinantes, aquelle que primeiro tiver fallado terá a prioridade na replica, e não entrará outro na discussão sem que os dous opinantes (querendo) tenham falado as vezes que lhes são permitidas por este este Regimento. A preferencia só terá logar si fôr pedida a palavra emquanto estiver falando o orador a quem
se pretende responder.
Art. 175. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, se procederá á votação na fórma deste Regimento.
Art. 176. Iniciada a discussão de uma materia, não se poderá interromper para tratar
de outra, salvo adiamento votado nos termos deste Regimento, a requerimento de qualquer Deputado; poder-se-ha, porém, pedir a palavra para lembrar um melhor methodo
de dirigil-a. O mesmo se observará quando se tratar da votação de qualquer projecto
conforme o disposto no art. 208.
Art. 177. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão previa sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1891

Art. 117. Nenhum projecto de lei ou resolução será approvado sem ter sido discutido
tres vezes, salvo os que versarem sobre pensões, aposentadorias, reformas, jubilações,
licenças a funccionarios publicos e todos os que disserem respeito a interesses
individnaes, os quaes só terão uma discussão, que corresponderá á segunda. Terão
também uma só discussão os projectos iniciados na Camara aos quaes houver negado
sanção o Presidente da Republica.
Art. 118. Versará a 1ª discussão de um projecto de lei ou de resolução unicamente
sobre as vantagens ou inconvenientes dele em geral, sem se entrar no exame de cada
um dos seus artigos, e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma nesta
discussão.
Art. 119. Acabada a 1ª discussão, o Presidente porá a votos si o projecto deve passar a
2ª discussão, e, decidindo-se que sim entrará na distribuição diaria dos trabalhos, para
se tornar a discutir quando fôr dado para Ordem do Dia.
Art. 120. Si a Camara assentar que não deve passar á 2ª discussão, ficará rejeitado o
projecto.
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Art. 121. Na 2ª discussão debater se-há cada artigo do projecto de per si, offerecendo-se
as emendas que occorrerem, as quaes, lidas na mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão postas em discussão com o artigo a que se referirem.
Art. 122. Discutidos e votados todos os artigos do projeto, poderá qualquer Deputado
mandar á Mesa mais algum, ou alguns artigos additivos, como emendas, os quaes,
sendo apoiados como estas, entrarão todos juntos em discussão.
Art. 123. Não é permittido em qualquer discussão offerecer emendas ou artigos aditivos que não tenham relação immediata com a matería de que se tratar.
Art. 124. Julgada finda a 2ª discussão, o Presidente porá a votos si o projecto deve passar á 3ª discussão; e, decidindo-se pela negativa, ficará o projecto rejeitado.
Art. 125. Antes da 3ª discussão será o projecto remettido á respectiva Commissão, com
as emendas approvadas, para redigil-o de novo conforme o vencido.
Art. 126. Na 3ª discussão debater-se-há o projecto em globo, podendo-se com tudo
fazer quaesquer emendas; mas para se admittirem á discussão deverão ser apoiadas
pela quarta parte da Camara. Na 3ª discussão do orçamento não se admittirão emendas
creando despezas. Si, porém, já estiverem creadas, podem ser argumentdas, diminuídas ou supprimidas.
Art. 127. Tanto na 2ª como na 3ª discussão de qualquer projecto as emendas ou artigos
additivos creando ou augmentando despeza ou reduzindo a receita publica, não poderão ser admittidos ao debate e á votação sem previo parecer da respectiva Commissão.
Art. 128. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, que nella tiverem
ocorrido e julgando-se concluída por votação da Camara, o Presidente porá a votos as
emendas approvadas.
Art. 129. Adaptado definitivamente, o projecto será remettido, com as emendas
approvadas, a Commissão de Redacção, para reduzíl-o á devida fórma. Lida em sessão,
será a redacção final do projecto impressa no jornal da Casa, salvo o caso de urgencia
reconhecida pela Camara, a requerimento de algum Deputado. Submettida á revisão
da Camara, esta só poderá emendal-a si reconhecer que envolve incoherencia, contradicção ou absurdo manifesto, caso em que se abrirá discussão que será breve.
Art. 130. As emendas ou artigos additivos, desde que não versarem sobre o projecto, mas
estenderem ou ampliarem a disposição dele a objecto de igual natureza ou a outros individuos, serão redigidos, depois de approvados, em projectos separados para terem discussão
especial antes de serem remettidos ao Senado. A Camara poderá aeceital-os ou rejeital-os
depois de encerrada essa discussão, que corresponderá á 3a do projecto ordinario.
Art. 131. Entre cada uma das discussões de qualquer projecto de lei ou de resolução devem
mediar, pelo menos, dous dias; a Camara poderá, quando julgar conveniente, restringir
estes intervallos, porém de sorte que nunca se façam no mesmo dia todas as discussões.
Art. 132. Os projectos de lei ou resolução que vierem do Senado, o projecto de lei do
orçamento e todas as propostas do Poder Executivo, convertidas em projectos de lei,
terão somente duas discussões, que corresponderão á 2ª e 3ª. Quando se discutir o 1º
artigo poder-se-há fallar em geral sobre a utilidade, ou inconveniencia do projecto.
Art. 133. As emendas que vierem do Senado, a qualquer projecto da Camara dos
Deputados, terão sómente uma discussão que corresponderá 2ª de qualquer projecto,
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debatendo-se uma por uma, sem com tudo fazer-se-lhes emenda. A Camara, a pedido
de alguns de seus membros, poderá determinar que se faça em globo a discussão destas emendas.
Art. 141. No debate entre dois opinantes, aquelle que primeiro tiver fallado terá a prioridade na replica, e não entrará outro na discussão sem que os dous opinantes (querendo) tenhão fallado as vezes que lhes são permitidas por este Regimento. A preferencia
só terá lugar se fôr pedida a palavra emquanto estiver fallando o orador a quem se
pretende responder.
Art. 143. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, sempre se procederá á votação na fórma do Regimento.
Art. 144. Quando se houver de encetar qualquer discussão, poder-se-ha pedir a palavra
pela ordem para lembrar um melhor methodo de dirigil-a. O mesmo será permittido no
fim da discussão, quando se houver de votar, para melhor estabelecer o ponto da votação.
Art. 145. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão previa sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1870

Art. 139. Nenhum projecto de lei ou resolução será approvado sem ter sido discutido
tres vezes; mas os projectos, que versarem sobre objectos de interesse particular, poderão ter uma só discussão, que corresponderá á 2ª, precedendo para este fim votação da
Camara a requerimento de algum Deputado.
Art. 140. Versará a primeira discussão de um projecto de lei ou de resolução unicamente
sobre as vantagens, ou inconvenientes delle em geral, sem entrar no exame de cada um dos
seus artigos, e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma nesta discussão.
Art. 141. Acabada a 1ª discussão, o Presidente porá á votos – se o projecto deve passar
á 2ª discussão –; e decidindo-se que sim, entrará na distribuição diaria dos trabalhos
para se tornar a discutir quando fôr dado para a Ordem do Dia.
Art. 142. Se a Camara assentar que não deve passar á 2ª discussão, ficará regeitado o
projecto.
Art. 143. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per se, offerecendo-se
as emendas, que occorrem, as quaes, lidas na mesa pelo 1º Secretario e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão logo postas em discussão com o artigo á que se referirem.
Art. 144. Debatidos todos os artigos do projecto, poderá qualquer Deputado mandar á
Mesa mais algum, ou alguns artigos additivos, como emendas; os quaes, sendo apoiados como estas, entrarão logo todos juntos em discussão.
Art. 145. Não é permittido em qualquer discussão offerecer emendas ou artigos adittivos, que não tenhão relação com a materia de que se tratar.
Art. 146. Julgada finda a 2ª discussão, o Presidente porá a votos se o projecto deve passar á 3ª discussão; e, decidindo-se pela negativa, ficará o projecto rejeitado.
Art. 147. Para a 3ª discussão terá sido o projecto remettido á respectiva Commissão
com as emendas approvadas para o redigir de novo, conforme o vencido; e, sendo que
pelas emendas fique o projecto muito alterado, será novamente impresso para poder
entrar em 3ª discussão.
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Art. 148. Na 3ª discussão, debater-se-ha o projecto em globo, podendo-se com tudo
fazer quaesquer emendas; mas para se admittirem á discussão deverão ser apoiadas
pela terça parte da Camara. Na 3ª discussão do orçamento não se admittirão emendas
creando despezas. Se porém já estiverem creadas, podem ser augmentadas, diminuidas
ou supprimidas.
Art. 149. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, que nella tiverem
occorrido, e julgando-se concluida por votação da Camara, o Presidente porá primeiro
á votos as emendas, e depois proporá á Camara se adopta o projecto com as emendas
approvadas, caso o tenhão sido algumas, e o exito desta questão será o do projecto.
Art. 150. Adoptado definitivamente o projecto, será elle remettido com as emendas
approvadas á Comissão de Redacção para o reduzir á devida, fórma. Esta redacção sendo
apresentada pela Commissão, será impressa no jornal com que houver contracto, para
ser depois votada pela Camara; salvo o caso de urgência approvada por dous terços dos
Deputados presentes; e bem que a discussão della deva somente versar sobre estar ou não
conforme o vencido, com tudo quando pelas reflexões, ou da Commissão, ou de qualquer
Deputado, se reconhecer que o vencido envolve incoherencia, contradicção, ou absurdo
manifesto poder-se-há entrar na discussão da materia para desfazer-se o embaraço.
Art. 151. As emendas ou artigos additivos desde que não versarem sobre o projecto, mas
estenderem ou ampliarem a disposição delle a objecto de igual natureza ou á outros individuos, serão redigidos, depois de approvados, em projectos separados para terem 3ª
discussão ou serem enviados ao Senado. As emendas ou artigos additivos relativos á naturalisação de estrangeiros serão incluidos no projecto á que tiverem sido offerecidos.
Art. 152. A discussão unica dos projectos, de que trata a segunda parte do art. 139, será
feita debatendo-se artigo por artigo; mas quando se discutir o primeiro artigo poderá
fazer-se uma analyse geral sobre a utilidade ou inconveniencia do projecto.
Art. 153. A discussão unica das resoluções das Assembléas Legislativas Provinciaes
será feita em globo, como a 1ª discussão de qualquer projecto de lei ou de resolução, não
se lhes fazendo emendas de qualidade alguma.
Art. 154. Nunca principiará a discussão de qualquer projecto, de cada um dos seus
artigos, ou de qualquer materia em geral senão por impugnação.
Art. 155. Entre cada uma das discussões de qualquer projecto de lei ou de resolução
devem mediar, pelo menos, tres dias; a Camara poderá, quando julgar conveniente,
restringir estes intervallos, porem de sorte que nunca se fação no mesmo dia todas as
tres discussões.
Art. 156. Os projectos de lei ou resolução que vierem da Camara dos Senadores, o projecto de lei do orçamento e todas as propostas do Poder Executivo, convertidas em projectos
de lei terão somente duas discussões, que corresponderão a 2ª e 3ª. Quando se discutir
o 1º artigo poder-se-ha fallar em geral sobre a utilidade, ou inconveniencia do projecto.
Art. 157. As emendas, que vierem do Senado a qualquer projecto da Camara dos Deputados,
terão somente uma discussão, que corresponderá á 2ª de qualquer projecto, debatendo-se
uma por uma, sem com tudo fazer-se-lhes emendas. A Camara, a pedido de algum de seus
membros, poderá determinar que se faça em globo a discussão destas emendas.
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Art. 158. Sendo approvadas todas as emendas, serão remettidas com o projecto, a que
ellas se referem, á Commissão de Redacção, praticando-se ao depois como no artigo 150.
Art. 159. Se reprovar-se alguma, ou algumas das emendas do Senado, a Camara decidirá, á requerimento de qualquer Deputado em occasião opportuna se o projecto é vantajoso, para proceder-se na conformidade do art. 61 da Constituição. No caso contrario
ficará como adiado o projecto.
Art. 160. Em geral todas as materias sujeitas á deliberação da Camara terão uma unica
discussão. Exceptuão-se:
1º) os projectos de lei ou de resolução, comprehendidos na primeira parte do art. 139;
2º) os pareceres de Commissão sobre a denuncia contra Ministro de Estado, de que
trata o art. 14 da Lei de 15 de outubro de 1827.
Art. 165. No debate entre dous opinantes, aquelle, que primeiro tiver fallado, terá a
prioridade na replica; e não entrará outro na discussão, sem que os dous opinantes
(querendo) tenhão fallado as vezes que lhes são permitidas por este Regimento. A preferencia só terá lugar se fôr pedida a palavra emquanto estiver fallando o orador a quem
se pretende responder.
Art. 168. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, sempre se procederá á votação na fórma do Regimento.
Art. 169. Quando se houver de encetar qualquer discussão, poder-se-ha pedir a palavra
pela ordem para lembrar um melhor methodo de dirigil-a. O mesmo será permittido no
fim da discussão, quando se houver de votar, para melhor se estabelecer o ponto da votação.
Art. 170. Sempre que haja dous ou mais projectos sobre o mesmo assumpto, haverá
discussão prévia sobre a preferencia do que deve servir de base para a discussão, sem,
com tudo, se entender que os outros ficam rejeitados.
1831

Art. 127. Nenhum projecto será approvado sem ter sido discutido tres vezes; mas os projectos de resoluções terão huma única discussão, que corresponderá á 2ª dos projectos de lei.
Art. 128. Versará a primeira discussão de um projecto de lei unicamente sobre as vantagens, ou inconveniencias delle em geral, sem entrar no exame de cada hum dos seus
artigos e por isso não se admittirão emendas de qualidade alguma nesta discussão.
Art. 129. Acabada a 1ª discussão o Presidente porá á votos – se o projecto deve passar
a 2ª discussão; – e decidindo-se que sim, entrará na distribuição diaria dos trabalhos
para se tornar a discutir; quando for dado para a Ordem do Dia.
Art. 130. Se a Camara assentar que não deve passar a 2ª discussão, ficará regeitado o
projecto.
Art. 131. Na 2ª discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de persi, offerecendo-se
as emendas, que occorrrem; as quaes, lidas na Mesa pelo 1º Secretario, e sendo apoiadas
por cinco Deputados, serão logo postas em discussão com o artigo, á que se referirem.
Art. 132. Debatidos todos os artigos do projecto poderá qualquer Deputado mandar á
Mesa mais algum, ou alguns artigos additivos, como emendas; os quaes, sendo apoiados como estas, entrarão logo juntos em discussão.
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Art. 133. Julgada finda a 2ª discussão o Presidente porá a votos se o projecto deve passar á 3ª discussão; e decidindo-se pela negativa ficará o projecto regeitado.
Art. 134. Para a 3ª discussão terá sido o projecto remettido á respectiva Commissão
com as emendas approvadas, para o redigir de novo, conforme ao vencido; e sendo que
pelas emendas fique o projecto muito alterado, será novamente impresso para poder
entrar em 3ª discussão.
Art. 135. Nesta 3ª discussão debater-se-ha o projecto em globo, podendo-se com tudo
fazer quaesquer emendas; mas para se admittirem a discussão deverão ser apoiadas
pela terça parte da Camara.
Art. 136. Terminada a 3ª discussão do projecto e das emendas, que nella tiverem
occorrido, e julgando-se concluída por votação da Camara, o Presidente porá primeiro
a votos as emendas; e depois proporá á Camara se adopta o projecto com as emendas
approvadas (caso o tenhão sido algumas), e o êxito desta questão será o do projecto.
Art. 137. Adoptado definitvamente o projecto, será elle remetido, com as emendas
approvadas, á Commissão de Redacção para o reduzir á devida forma. Essa redacção será
depois submetida á approvação da Camara; e bem que a discussão della deverá somente
versar sobre estar ou não conforme ao vencido, com tudo quando pelas reflexões, ou da
Commissão, ou de qualquer Deputado, se reconhecer que o vencido involve incoherencia, contradição, ou absurdo munifesto, poder-se-ha entrar em discussão da materia para
desfazer-se tal embaraço.
Art. 138. A unica discussão dos projectos de resoluções será feita debatendo-se artigo
por artigo; mas quando se discutir o 1º artigo poderá fazer-se huma analise em geral
sobre a sua utilidade, ou inconveniencia.
Art. 139. A unica discussão das resoluções dos Conselhos Geraes será feita em globo,
bem como a 1ª discussão de qualquer projecto de lei, não se lhes fazendo emendas de
qualidade alguma.
Art. 140. Nunca principiará a discussão de qualquer projecto, de cada hum dos seus
artigos, ou de qualquer materia em geral, senão pela oppozição.
Art. 141. Entre cada huma das discussões de qualquer projecto de lei devem mediar,
pelo menos, tres dias; a Camara poderá, quando julgar conveniente, restringir estes
intervallos, porem de sorte que nunca se fação no mesmo dia todas as tres discussões.
Art. 142. Os projectos de lei, que vierem da Camara dos Senadores, e o projecto de lei
do orçamento, terão somente duas discussões, que corresponderão a 2ª e 3ª. Quando
se discutir o 1º artigo poder-se-ha fallar em geral sobre a utilidade, ou inconveniencia
do projecto.
Art. 143. As emendas, que vierem do Senado a qualquer projecto da Camara dos
Deputados terão somente huma discussão, que corresponderá á 2ª de qualquer projecto,
debatendo-se huma a huma, sem com tudo fazer-se-lhes emendas.
Art. 144. Sendo approvadas todas emendas, serão remettidas com o projecto, a que ellas
se referem, á Commissão de Redacção, praticando-se ao depois como no artigo 139.
Art. 145. Se se reprovar alguma, ou algumas das emendas, a Camara deliberará (se
algum Deputado o requerer em occasião oportuna) se o projecto he vantajoso, para
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proceder-se na conformidade do art. 61 da Constituição. No caso contrario ficará como
addiado o projecto.
Art. 146. Em geral todas as materias, que entrarem em discussão, terão huma unica
discussão. Exceptuam-se 1º os projectos de lei; 2º os pareceres de Commissões sobre a
denuncia de qualquer Ministro de Estado.
Art. 153. No debate entre dois oponentes, aquelle, que tiver primeiro fallado, terá a
prioridade na replica; e não entrará outro na discussão sem que os dois oponentes (querendo) tenhão fallado as vezes que lhes he permitido no Regimento.
Art. 156. Ainda que não haja quem falle sobre as materias expostas á discussão, e que por
isto esta se não verifique, sempre se procederá á votos na conformidade do Regimento.
Art. 157. Quando se houver de encetar qualquer discussão, qualquer Deputado poderá
pedir a palavra pela ordem para lembrar hum melhor metodo de principiar a discussão.
O mesmo será permittido no fim da discussão quando se houver de votar para mais
bem estabelecer o ponto da votação.
Art. 158. Sempre que hajão dois ou mais projectos sobre o mesmo objecto, haverá uma
discussão previa sobre qual será preferido para a discussão, sem com tudo se entender
que os outros ficão regeitados.
1826

157. Nenhum projecto será approvado sem ter sido discutido tres vezes.
158. Não principiará a discussão de qualquer projecto sem que tenhão decorrido, pelo
menos tres dias depois da segunda leitura.
159. Esta primeira discussão só poderá ter principio pela opposição ao projecto.
160. Versará [a primeira discussão] unicamente sobre as vantagens, ou inconvenientes
do projecto em geral, sem entrar no exame de cada hum dos artigos.
161. Acabada a 1ª discussão o Presidente porá á votos – se o projecto deve passar a segunda discussão – e decidindo se que sim, entrará na distribuição diaria dos trabalhos,
para se tornar a debater quando lhe competir.
162. Se a Camara assentar que não deve passar a segunda discussão, ficará regeitado o
projecto.
163. Para a segunda discussão terá sido o projecto inserto na destribuição diaria dos
trabalhos, reduzido pelo Primeiro Secretario a huma forma regular com as emendas,
que se tiverem offerecido para cada artigo.
164. Na segunda discussão debater-se-ha cada artigo do projecto de per se com as
emendas correspondentes, escolhendo se por meio de votos, as que houverem de substituir em todo, ou em parte os artigos a que se referirem.
165. Debatido cada hum dos artigos do projecto o Presidente porá a votos se – A Camara julga concluida a segunda discussão – e decedido que sim porá a votos – se o projecto
deve passar a terceira discussão.
166. Se a Camara assentar que a discussão não está sufficientemente profundada o Presidente aprazará o dia, ou dias para se continuar até se julgar concluida.
167. Se a Camara decidir que o projecto não passe a terceira discussão, ficará regeitado.

905

Memória e análise de leis

168. Para a terceira discussão terá sido o projecto remettido á respectiva Commissão
para o redigir de novo com as emendas, que tiverem sido apoiadas, e approvadas.
169. Na terceira discussão, aprezentado o projecto redigido pela Commissão, versará
o debate sobre a redacção, e a esta se admittirão as emendas, que ocorrerem, sendo
apoiadas por sinco Deputados.
170. Tambem terão lugar outras quaesquer emendas entao occorrentes relativas á materia; mas para se admittirem deverão ser apoiadas pela terça parte da Camara.
171. Terminada a terceira discussão do projecto, e das emendas, que nella tiverem
occorrido, e julgando-se concluida por votação da Camara, o Presidente porá a votos – se
a Camara sanciona o projecto com as emendas approvadas, no cazo de tê-las havido – e o
exito desta questão será o do projecto.
172. Quando a redacção do projecto, aprezentada pela Commissão tiver soffrido alteração por cauza das emendas approvadas, far se ha de novo conforme ao vencido.
173. Se a discussão fôr de projecto de ley feito em consequencia de propozição do Poder Executivo, a que assista o Secretario de Estado não sendo Deputado, o Presidente
o advertira de que vai proceder se a votação, a qual não começará sem elle ter sahido.
174. No dia, em que houver de principiar cada huma das discussoens o Presidente annunciará que – vai se proceder á discussão do projecto de... approvado para deliberação
em... discutido pela primeira, ou segunda vez em...
175. Entre cada huma das tres discussões de qualquer projecto de ley devem medear,
pelo menos, tres dias.
176. No cazo de urgencia decedida poderá a Camara restringir estes intervallos; porem
de sorte, que nunca se fação no mesmo dia todas as tres discussões.
181. No debate entre dois opinantes aquelle, que tiver primeiro fallado, tem a prioridade e na replica; e não entrará outro na discussão sem que os dois opinantes/querendo/
tenhão fallado as vezes, que lhes he permitido.
183. Sobre os projectos de ley que vierem da Camara dos Senadores haverão somente duas
discussoens, que corresponderão á segunda, e terceira discussão, dos outros projectos.
130. Os projectos de ley, que se tiverem feito das propoziçoens do Poder Executivo; e
os projectos de ley, que tiverem sido formados por alguma das Commissoens, em consequencia expressa de determinação da Camara serão sempre objectos de deliberação,
sem dependencia de votação, e decisão da Camara.
131. Se no intervallo da segunda leitura á segunda discussão de hum projecto lembrar
algum Deputado qualquer emenda em algum, ou alguns dos seus artigos, pô-las-há
por escrito, seguindo as mesmas regras estabelecidas para a formação dos projectos, e
referindo-se ao artigo, ou artigos, que pretender emendar, ou acrescentando a numeração.
184. Sobre as indicaçoens, e pareceres de Commissoens haverá huma unica discussão.
185. As emendas em geral não entrarão em discussão sem que sejão apoiadas por sinco
Deputados, pelo menos.
186. O modo de apoiar cada huma das emendas, he levantar se o Deputado, que apoia,
depois do Secretario acabar de lêr, propondo o Presidente, o apoiamento.
190. Ainda que não haja quem falle a respeito dos projectos, indicaçoens, ou pareceres, e
que por isso se não verifique a discussão sempre se procederá a votos, como nos artigos.
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61. Uso da palavra para explicação ou comunicação de fato
desconhecido
1904

Art. 110. O Deputado que quizer explicar alguma expressão que não se tenha tomado no
seu verdadeiro sentido, ou produzir um facto desconhecido á Camara, que tenha relação
directa com a questão em debate, o poderá fazer. Neste caso, porém, não será permittido
ao Deputado exceder os limites restrictos da explicação ou producção do facto para que
tiver pedido a palavra, não podendo ser prejudicada a Ordem do Dia, salvo urgência concedida pela Camara. As rectificações, porém, dos discursos serão escriptas e entregues
á Mesa, que as mandará publicar no Diario do Congresso, estando em devidos termos.
1891

Art. 138. O Deputado que quizer explicar alguma expressão, que não se tenha tomado
no seu verdadeiro sentido, ou produzir um facto desconhecido á Camara, que venha
ao caso da questão [em discussão], o poderá fazer. Neste caso, porém, não será permittido ao Deputado exceder os limites restrictos da explicação ou producção do facto,
para que tiver pedido a palavra. As rectificações, porém, dos discursos serão escriptas
e entregues á Mesa, que as mandará publicar no jornal com que houver contracto, estando nos devidos termos.
1870

Art. 162. O Deputado que quizer explicar alguma expressão, que se não tenha tomado no
seu verdadeiro sentido, ou produzir um facto desconhecido á Camara que venha ao caso
da questão [em discussão], o poderá fazer. Neste caso, porém, não será permittido ao
Deputado exceder os limites restrictos da explicação ou producção do facto, para que tiver
pedido a palavra. As rectificações, porém, dos discursos serão escriptas e entregues á Mesa,
que as mandará publicar no jornal com que houver contracto, estando em devidos termos.
1831

Art. 149. O Deputado, que quizer explicar alguma expressão, que se não tenha tomado
no seu verdadeiro sentido, ou produzir hum facto desconhecido á Camara, que venha
ao caso da questão [em discussão], o poderá fazer.
Art. 150. Neste caso porem não será permittido ao Deputado exceder os limites restrictos da explicação, ou producção do facto para que tiver pedido a palavra.
1826

179. O Deputado, que quizer explicar alguma expressão, que se não tenha tomado no
seu verdadeiro sentido, ou produzir hum facto desconhecido á Camara, terá tambem a
faculdade de fallar mais huma vez.
180. Neste cazo porem o Deputado não poderá exceder os limites restrictos da explicação, ou producção de facto, para que tiver pedido a palavra.
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62. Encerramento de discussão de requerimentos
1934

Art. 193. A discussão dos requerimentos sujeitos a debate será encerrada não havendo
quem peça a palavra, ou della desistindo quem a houver solicitado.
§ 1º Encerrada a discussão será adiada a votação para depois de ultimada a da Ordem
do Dia seguinte.
§ 2º Se um Deputado pedir a palavra sobre um requerimento em discussão, será esta
adiada para depois de ultimada a da materia constante da Ordem do Dia seguinte.
§ 3º Encerrada a discussão do requerimento, ao fim da Ordem do Dia, será a sua votação incluida na Ordem do Dia seguinte, após a das proposições destinadas a esse acto.
1928

Art. 262. A discussão dos requerimentos sujeitos a debate será encerrada não havendo
quem peça a palavra, ou della desistindo que a houver solicitado.
§ 1º Encerrada a discussão será adiada a votação para depois de ultimada a da Ordem
do Dia seguinte.
§ 2º Havendo um Deputado com a palavra sobre um requerimento em discussão, esta
não se fará á hora do expediente, sendo adiada para depois de ultimada a da materia
constante da Ordem do Dia seguinte.
§ 3º Encerrada a discussão do requerimento, ao fim da Ordem do Dia, será a sua votação incluida na Ordem do Dia seguinte, após a das proposições destinadas a esse acto.
§ 4º Só durante a discussão de uma proposição, inclusive os projectos de leis annuas e
respectivas emendas, será admittida a apresentação de requerimentos solicitando a sua
votação por partes.

63. Obrigatoriedade da votação mesmo quando não haja
discussão por falta de oradores
1904

Art. 175. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, se procederá á votação na fórma deste Regimento.
1891

Art. 143. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, sempre se procederá á votação na fórma do Regimento.
1870

Art. 168. Ainda que não haja quem falle sobre as materias postas em discussão, e que
por isso esta não se verifique, sempre se procederá á votação na fórma do Regimento.
1831

Art. 156. Ainda que não haja quem falle sobre as materias expostas á discussão, e que por
isto esta se não verifique, sempre se procederá á votos na conformidade do Regimento.
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1826

190. Ainda que não haja quem falle a respeito dos projectos, indicaçoens, ou pareceres, e
que por isso se não verifique a discussão sempre se procederá a votos, como nos artigos.

64. Trabalhos das Comissões durante votação no Plenário
1962

Art. 36. (...)
§ 2º Os Presidentes das Comissões que estiverem em funcionamento, ao ser anunciada
uma verificação de votação poderá procedê-la no recinto dos trabalhos da Comissão,
remetendo a lista da chamada para que seja computada pela Mesa.
1955

Art. 138. Iniciadas as votações em Plenário serão convidadas as Comissões em reunião, a suspenderem os seus trabalhos.
1949

Art. 136. (...)
§ 4º (...) A Mesa dará conhecimento prévio às Comissões que estiverem reunidas da
matéria cuja votação nominal vai realizar-se.

65. Exigências para apreciação de projetos criando cargos nas
Secretarias dos Tribunais Federais, na Câmara e no Senado
1972

Art. 176. Os projetos de lei que criem cargos nos quadros das Secretarias dos Tribunais
Federais, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, somente serão aprovados se
obtiverem os votos da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Parágrafo único. Os projetos a que se refere este artigo serão votados em duas discussões, com intervalo mínimo de quarenta e oito horas entre elas.

66. Restrição para votações na presença de Ministro de Estado
1870

Art. 188. Nunca se votará na presença do Ministro de Estado, que não fôr membro da
Camara.
1831

Art. 171. Nunca se votará na presença do Ministro de Estado, quando elle não for
membro da Camara, salvo nas questões de ordem, addiamento, ou urgência, á cujas
votações poderá assistir.
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67. Votação de determinados requerimentos por processo
simbólico
1962

Art. 212. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1955

Art. 161. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1904

Art. 212. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1891

Art. 160. Os requerimentos que exigirem informações a respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.
1870

Art. 185. Os requerimentos que exigirem informações á respeito de negocios de interesse particular, e os que tiverem por objecto a urgencia ou adiamento de taes negocios,
serão sempre decididos por votação symbolica.

68. Votação nominal quando a verificação feita por bancada
indicar falta de número
1972

Art. 178. (...)
§ 7º Far-se-á sempre a chamada quando a votação por bancada indicar que não há número, salvo se, faltando apenas meia hora para o término da sessão, o Presidente a julgar
dispensável.
§ 8º A chamada far-se-á pelo mesmo processo de votação nominal.
1955

Art. 140. (...)
§ 4º Far-se-á sempre a chamada quando a votação por bancada indicar que não há número, salvo se, faltando apenas meia hora para o término da sessão, o Presidente a julgar
dispensável.
§ 5º A chamada far-se-á pelo mesmo processo de votação nominal.
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1949

Art. 135. (...)
§ 6º Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não há número, salvo se,
faltando apenas meia hora para o término da sessão, o Presidente a julgar dispensável.
§ 7º A chamada far-se-á pelo mesmo processo da votação nominal.
1947

Art. 129. (...)
§ 4º Far-se-á sempre a chamada, quando a votação indicar que não há número, salvo
se, pelo adiantado da hora, ou por ser visível a falta de número, o Presidente a julgar
dispensável.
§ 5º Por essa chamada será feita, nominalmente, a votação da matéria, cuja votação se
verifica.
1934

Art. 238. (...)
§ 4º Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não ha numero, a menos
que, pelo adiantado da hora, ou por ser visivel a falta de numero, o Presidente a julgue
dispensavel.
1928

Art. 295. (...)
§ 5º Far-se-á sempre a chamada quando a votação indicar que não ha numero, a menos
que, pelo adeantado da hora, ou por ser visivel a falta de numero, o Presidente a julgue
dispensavel.

69. Inaplicabilidade das regras gerais sobre processamento da
votação a proposições de tramitação especial
1972

Art. 188. O disposto nesta seção não se aplica aos projetos que tenham, regimentalmente, tramitação especial.
1955

Art. 150. O disposto nesta seção não se aplica ao projeto de lei orçamentária nem aos
demais que tenham, regimentalmente, tramitação especial.
1949

Art. 141. O disposto nesta seção não se aplica ao projeto de lei orçamentária nem aos
demais que tenham regimentalmente tramitação especial.
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70. Encaminhamento de votação em segunda e terceira discussão
1947

Art. 127. (...)
§ 3º O encaminhamento da votação, na segunda discussão, salvo em projeto de lei orçamentária, far-se-á sôbre o conjunto dos artigos, ou das emendas, ao ser anunciada a
votação da proposição principal.
§ 4º Na discussão final, exceto de projeto de lei orçamentária, o encaminhamento da
votação se fará em relação ao projeto e às emendas em conjunto.
1934

Art. 236. O encaminhamento da votação, em 2ª discussão, salvo em se tratando de
projecto de lei orçamentaria, far-se-á sobre o conjunto dos artigos e sobre o conjunto
das emendas, ao serem annunciadas as votações dos primeiros.
Art. 237. Em 3ª discussão o encaminhamento da votação far-se-á, salvo em se tratando
de projecto de lei orçamentaria, em relação ao projecto e ás emendas, em conjuncto.
1928

Art. 293. O encaminhamento da votação, em 2ª discussão, salvo em se tratando de
projecto de lei orçamentaria, far-se-á sobre o conjunto dos artigos e sobre o conjunto
das emendas, ao serem annunciadas as votações dos primeiros.
Art. 294. Em 3ª discussão o encaminhamento da votação far-se-á, salvo em se tratando
de projecto de lei orçamentaria, em relação ao projecto e ás emendas, em conjuncto.

71. Possibilidade de adiamento de votação para audiência de
Comissão
1949

Art. 144. Requerido o adiamento de votação, para audiência de Comissão determinada, a Mesa não submeterá o requerimento à consideração da Câmara, se não houver
relação direta e imediata entre a proposição em debate e a competência da Comissão.
Parágrafo único. A Mesa, sempre que se verificar a hipótese dêste artigo, dará publicidade, na ata dos trabalhos da Câmara, ao requerimento recusado, com o respectivo
despacho.
1947

Art. 128. (...)
§ 5º Requerido o adiamento de votação, para audiência de Comissão determinada, a
Mesa não submeterá o requerimento à consideração da Câmara, se não houver relação
direta e imediata entre a proposição em debate e a competência da Comissão.
§ 6º A Mesa, sempre que se verificar a hipótese do parágrafo anterior, dará publicidade,
na ata dos trabalhos da Câmara, ao requerimento recusado.
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1934

Art. 241. Requerendo um Deputado o adiamento de uma votação para audiencia de determinada Commissão, a Mesa recusará submetter o requerimento á consideração da
Camara, se não houver relação directa e immediata entre a proposição e a competencia
da Commissão.
Paragrapho unico. A Mesa, sempre que se verificar a hypothese deste artigo, dará publicidade ao requerimento recusado na acta impressa dos trabalhos da Camara.
1928

Art. 300. Requerendo um Deputado o adiamento de uma votação para audiencia de determinada Commissão, a Mesa recusará submetter o requerimento á consideração da
Camara, si não houver relação directa e immediata entre a proposição e a Commissão.
Paragrapho unico. A Mesa, sempre que se verificar a hypothese deste artigo, dará publicidade ao requerimento recusado na acta impressa dos trabalhos da Camara.

72. Procedimento de apreciação de vetos presidenciais a projetos
de lei
1934

Art. 149. Os projectos vetados pelo Presidente da Republica serão distribuidos ás Commissões competentes, segundos os fundamentos do veto, e constituirão nellas materia
preferencial.
§ 1º Os projectos vetados serão sujeitos, em globo, a uma unica discussão e votação por
escrutinio secreto, considerando-se approvado se obtiverem o voto da maioria absoluta
dos membros da Camara.
§ 2º Os Deputados que approvarem o projecto votarão “sim”, e os que forem favoráveis
ao veto “não”, utilizando-se para isso de cedulas impressas fornecidas pela Mesa em
collocadas em compartimento indevassavel.
§ 3º Os projectos vetados, quando approvados, serão devolvidos ao Presidente da Republica para a formalidade da promulgação, quanda exclusiva competencia da Camara,
ou remettidos ao Senado se nelles houver colaborado.
§ 4º As Commissões, a cujo exame fôr enviado o projecto, deverão emittir parecer dentro de dez dias.
§ 5º Se as Commissões não se manifestarem dentro de dez dias sobre o projecto vetado,
o Presidente, ex officio, ou por deliberação da Camara, a requerimento de qualquer
Deputado, poderá incluil-o independentemente de parecer em Ordem do Dia.
§ 6º Decorridos trinta dias do recebimento pela Camara do projecto vetado, será o
mesmo, com parecer, ou sem elle, incluido na Ordem do Dia.
1928

Art. 216. Sempre que o Presidente da Republica julgar um projecto inconstitucional,
ou contrario aos interesses da Nação, negar-lhe-á a sua sancção, dentro de dez dias
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uteis a contar daquelle em que o recebeu, devolvendo-o neste mesmo prazo á Camara
iniciadora, com os motivos da recusa.
§ 1º O silencio do Presidente da Republica no decendio importará a sancção.
§ 2º No caso de ser negada a sancção, quando já estiver encerrado o Congresso, o Presidente dará publicidade ás suas razões.
§ 3º Devolvido o projecto á Camara iniciadora, sujeitar-se-á a uma discussão e á votação
nominal, considerando-se aprovado si obtiver dois terços dos sufrágios dos presentes.
§ 4º Approvado o projecto pela Camara iniciadora, será remettido á outra que, si o
approvar, pelos mesmos tramites e pela mesma maioria, envial-o-á, como lei, ao Poder
Executivo, para a formalidade da promulgação.
§ 5º A discussão e votação do projecto será feita em globo e não admitte adiamento.
§ 6º As Commissões a cujo exame for enviado o projecto deverão emittir parecer dentro de dez dias.
§ 7º Si as Commissões não se manifestarem dentro de dez dias, sobre um projecto não
sanccionado, o Presidente, ex officio, ou por deliberação da Camara, a requerimento
de qualquer Deputado, poderá incluil-o, independente de parecer, em Ordem do Dia.
1904

Art. 151. O projecto de lei ou resolução, iniciado na Camara, não sanccionado e devolvido pelo Presidente da Republica, passará por uma discussão e votação nominal, e
considerar-se-ha approvado si obtiver dous terços dos suffragios presentes, sendo então
remettido ao Senado. (Const., art. 37, § 3º.)
Art. 152. Quando o projecto de lei ou resolução, não sanccionado, fôr de iniciativa
do Senado, e tiver sido enviado á Camara, esta, si o approvar pelos mesmos tramites
e maioria indicada no artigo anterior, o enviará como lei ao Poder Executivo para a
formalidade da promulgação. (Const., art. 37, § 3º.)
1891

Art. 136. O projecto de lei ou resolução, iniciado na Camara, ao qual houver negado sancção o Presidente da Republica, logo que lhe fôr devolvido, passará por uma discussão e votação nominal, e, si nessa for aprovado por dous terços dos suffragios presentes, será remettido ao Senado. Si o projecto tiver sido de iniciativa do Senado, si o approvar pelos mesmos
tramites e pela mesma maioria, o enviará como lei ao Poder Executivo para a formalidade
da promulgação.

73. Projetos de leis de natureza periódica
1947

Art. 86. Leis periódicas são as que deixam de vigorar independente de revogação expressa, findo o prazo para o qual foram votadas.
§ 1º São lei anuais as orçamentárias e quadrienais as que fixam o subsídio do Presidente, do Vice-Presidente da República e dos congressistas e a ajuda de custo dos membros
do Poder Legislativo.
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1934

Art. 152. Leis ou resoluções periodicas são as que deixam de vigorar, independentemente de revogação expressa, findo o prazo para o qual foram votadas.
§ 1º São leis annuas as orçamentarias; quatriennaes as de fixação das forças, observado
o disposto no art. 41, § 1º, da Constituição.
§ 2º São resoluções quatriennaes as que fixam o subsidio do Presidente da Republica, e
o subsidio e ajuda de custo dos membros do Poder Legislativo.
1928

Art. 218. Leis ou resoluções periodicas são as que deixam de vigorar, independentemente de revogação expressa, findo o prazo para o qual foram votadas.
§ 1º São leis annuas, a serem elaboradas em cada sessão legislativa:
a) as de fixação de forças;
b) as orçamentarias.
§ 2º É resolução triennal, a ser votada em cada legislatura, a fixação do subsidio e da
ajuda de custo dos Senadores e Deputados na legislatura seguinte.
§ 3º É resolução quatriennal, a ser votada no ultimo anno de cada período governamental, a que fixa o subsidio do Presidente e do Vice-Presidente da Republica.
1904

Art. 115. A discussão e votação de qualquer dos projectos das leis annuas serão dadas
para Ordem do Dia de preferencia ás de outros quaesquer projectos, salvo os pareceres
sobre verificação de poderes e os projectos iniciados por propostas do Governo, julgados urgentes por voto da maioria da Camara, a requerimento de qualquer Deputado.

74. Subsídio dos Deputados
1972

Art. 240. Nos termos do art. 33 e seu § 3º da Constituição, o subsídio do Deputado será
dividido em duas partes: uma fixa, que se pagará no decurso do ano em parcelas mensais, insuscetíveis de descontos, a título de representação, e outra variável, calculada
para cada sessão diária e da qual se deduzirão as faltas ao comparecimento efetivo e à
participação nas votações, verificadas de acordo com o disposto neste Regimento.
§ 1º A parte fixa do subsídio será devida:
a) a partir do início da legislatura, aos Deputados diplomados antes da instalação da
primeira sessão legislativa;
b) a partir da expedição do diploma, aos Deputados diplomados posteriormente à instalação, ou eleitos durante a legislatura;
c) a partir da posse, aos Suplentes em exercício.
§ 2º O Deputado que, tendo comparecido à sessão, deixar de votar, a não ser que se
tenha declarado impedido, terá a diária descontada.
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§ 3º Considera-se como presente, para os efeitos deste artigo, o Deputado que estiver
fora da Câmara, a serviço desta, em Comissão Externa, constituída na forma regimental, ou a serviço da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas.
§ 4º Pelo comparecimento às sessões extraordinárias da Câmara e às do Congresso
Nacional, ao Deputado será paga remuneração não excedente, por sessão, a um trinta
avos da parte variável do subsídio mensal.
§ 5º Não terá direito a subsídio:
a) o Deputado afastado da Câmara na conformidade do art. 36, e respectivo § 2º, da
Constituição, se receber vencimentos do Poder Executivo;
b) o que for licenciado para tratar de interesses particulares.
§ 6º Considera-se missão autorizada, nos termos do art. 35, inciso III, inclusive para os
efeitos do art. 33, § 3º, da Constituição, a participação dos Deputados em campanha
eleitoral, por período a ser fixado, na época própria, em resolução especial.
Art. 241. Também fará jus à percepção integral dos subsídios o Deputado que se encontrar no desempenho de missão temporária de caráter diplomático ou cultural no
País ou no exterior, autorizada pela Câmara ou pelo seu Presidente, desde que não
ultrapasse uma sessão legislativa.
Art. 242. A ajuda de custo, estabelecida no fim de cada legislatura para a subseqüente,
será paga em duas parcelas, após a posse, somente podendo o Deputado receber a segunda se houver comparecido a dois terços da sessão legislativa ordinária ou de sessão
legislativa extraordinária.
Art. 243. O Suplente convocado perceberá, a partir da posse, o subsídio e a ajuda de
custo a que tiver direito o Deputado em exercício, observado, quanto a esta, no que
couber, o disposto no artigo anterior.
1955

Art. 178. Nos têrmos do art. 47, § 1º da Constituição, o subsidio do Deputado será dividido em duas partes: uma fixa, que se pagará no decurso do ano em parcelas mensais
insuscetíveis de descontos a titulo de representação e outra variável, calculada em base
diária e da qual se deduzirão as faltas de comparecimento, verificadas nos têrmos deste
Regimento.
§ 1º A parte fixa do subsidio será devida:
I – a partir do início da legislatura aos Deputados diplomados antes da instalação da
primeira sessão legislativa;101
II – a partir da expedição do diploma aos Deputados diplomados posteriormente à
instalação, ou eleitos durante a legislatura;
III – a partir da posse, aos Suplentes em exercício.
§ 2º O Deputado que, tendo comparecido à sessão, deixar de votar, a não ser que se
tenha declarado impedido, e desde que a sua ausência concorra para a falta de quorum
na votação, terá a diária descontada.
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§ 3º Considera-se como presente, para os efeitos dêste artigo, o Deputado que estiver
fora da Câmara, a serviço desta, em Comissão Externa, ou de Inquérito, constituída na
forma regimental. Será considerado a serviço da Câmara, nos têrmos dêste parágrafo,
o Deputado que, a serviço do mandato que exerce, faltar a quatro sessões no máximo
por mês.
§ 4º Não tem direito a subsídio:
I – o Deputado afastado da Câmara na conformidade dos arts. 49 e 51 da Constituição,
se receber vencimentos do Poder Executivo;
II – o que fôr licenciado para tratar de interêsses particulares.
§ 5º Será paga ajuda de custo ao Suplente no exercício do mandato, mas apenas uma vez
por sessão legislativa.
1949

Art. 169. Nos termos do art. 47, § 1º, da Constituição, o subsídio do Deputado será dividido em duas partes: uma fixa, que se pagará no decurso do ano, e outra variável, correspondente ao comparecimento. [Ver também a Resolução da Câmara dos Deputados
nº 21, de 1948, sobre a licença.]
§ 1º O subsídio será pago a começar do dia da posse do Deputado.
§ 2º O Deputado que deixar de votar, ainda que tenha comparecido, terá a diária descontada, salvo o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 133.
§ 3º Quando não houver número legal para a abertura das sessões, serão descontadas as
diárias apenas aos Deputados não comparecentes.
§ 4º Considera-se como presente, para os efeitos dêste artigo, o Deputado que estiver
fora da Câmara, a serviço desta, em Comissão Externa ou de Inquérito, constituída na
forma regimental.
§ 5º Não têm direito a subsídio:
I – o Deputado afastado da Câmara na conformidade dos art. 49 e 51 da Constituição,
se receber vencimentos do Poder Executivo;
II – o que fôr licenciado para tratar de interêsses particulares.
§ 6º Serão pagas tanto a parte fixa como a variável do subsídio ao Suplente no exercício
do mandato, desde a data do compromisso.
§ 7º Será paga ajuda de custo ao Suplente no exercício do mandato, mas apenas uma vez
por sessão legislativa.
§ 8º Os saldos da verba do subsídio, apurados mensalmente, serão aplicados, preferencialmente, em despesas correspondentes à mesma verba e, também, em outras despesas
da Câmara, na conformidade do que dispõe a Lei nº 67, de 13 de junho de 1935.
1947

Art. 7º (...)
§ 3º Não tem direito a subsídio o Deputado afastado da Câmara na conformidade
dos arts. 49 a 51 do Constituição da República.
§ 4º Será pago, integralmente, o subsídio:
I – ao Suplente, no exercício do mandato, desde a data do compromisso;
II – ao Deputado licenciado mediante apresentação prévia de atestado médico.
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§ 5º Será paga ajuda de custo ao Suplente no exercício do mandato.
Art. 8º (...)
§ 11. O Suplente que substituir, ou suceder, ao Deputado, terá direito ao recebimento do
subsídio desde a data do compromisso.
§ 12. O Deputado licenciado, mediante prévia apresentação de atestado médico, não
perde o direito ao subsídio.
Art. 96. Nos têrmos do art. 47, § 1º, da Constituição da República, o subsídio, dividido
em duas partes, se pagará ao Deputado:
I – a parte fixa, no decurso do ano;
II – a parte variável correspondente ao seu comparecimento.
§ 1º O subsídio será pago a começar do dia da posse do Deputado. O Deputado que
deixar de votar, ainda que tenha comparecido, terá a diária descontada, desde que a
votação seja interrompida, ou adiada, por falta de número legal.
§ 2º Quando não houver número legal para a abertura das sessões serão descontadas as
diárias dos Deputados não comparecentes.
§ 3º O saldo da verba do subsídio dos Deputados, apurado mensalmente, será incorporado na receita da Secretaria da Câmara dos Deputados, e será aplicado, conforme proposta
da Mesa, à Câmara dos Deputados, preferencialmente, em despesas correspondentes à
mesma verba.
§ 4º Nenhuma despesa extraordinária da Secretaria da Câmara dos Deputados, excedente de cem mil cruzeiros, será realizada sem prévia proposta da Mesa, aprovada pela
Câmara.
1928

Art. 10. O subsidio, previsto pelo art. 22 da Constituição da Republica será pago ao
Deputado desde o dia da installação do Congresso Nacional.
§ 1º Nos casos de vaga o subsidio será pago da data legal da reunião da junta apuradora
das eleições.
§ 2º Quando a data legal da reunião da junta apuradora recahir no interregno das sessões legislativas, o subsidio será pago desde o dia da installação do Congresso.
§ 3º No caso do Deputado não tomar posse dentro de trinta dias, contados do seu reconhecimento, o subsidio ser-lhe-á pago somente da data do compromisso em deante.
§ 4º A ajuda de custo, tambem prevista pelo art. 22 da Constituição da Republica, compete, por igual, a todos os Deputados.
1904

Art. 13. Os Deputados, durante as sessões, vencerão o subsidio e ajuda de custo que forem fixados pelo Congresso Nacional, no fim de cada legislatura, para a seguinte. (Const.,
art. 22.)
§ 1º O subsidio será pago ao Deputado desde o dia da abertura do Congresso e, nos casos de vaga, desde o dia da apresentação do diploma á Secretaria da Camara, estendendo-se a presente disposição a quem houver sido reconhecido, quando não diplomado
pela respectiva junta apuradora. No caso do Deputado reconhecido e proclamado não
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prestar o compromisso dentro de 30 dias, contados do seu reconhecimento, o subsidio
só lhe será pago da data do compromisso em deante.
§ 2º A ajuda de custo será paga a todos os que para ella tiverem verba na lei, independente de averiguação sobre o seu domicilio no intervallo das sessões.

75. Apreciação da prestação de contas do Presidente da República
1972

Art. 237. (...)
§ 2º No caso de haver prestação de contas, o Relator designado terá o prazo de sessenta
dias para apresentar parecer. Se, dentro desse prazo, o Relator não tiver apresentado o
seu parecer, passará a ser contado um prazo de quinze dias para o Relator-Substituto, e,
na falta deste, de mais quinze para o Presidente da Comissão. Não sendo aceito o voto
do Relator, será designado novo Relator que terá o prazo de vinte e cinco dias para a
redação do vencido.
§ 3º Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas, os prazos do parágrafo anterior serão de vinte, de três e cinco dias, respectivamente.
Art. 238. Logo que chegue à Câmara, em qualquer hora de sessão, o processo de prestação
de contas, a Mesa, independentemente de leitura no expediente, mandará publicar, dentre as suas peças, o balanço geral das contas da União, organizado pela Inspetoria-Geral
de Finanças do Ministério da Fazenda, e o parecer do Tribunal de Contas, com o confronto entre as cifras constantes do balanço e as consignadas na sua escrituração. Em
seguida, dentro do prazo máximo de oito dias, balanço e parecer serão distribuídos, em
avulsos, aos Deputados.
§ 1º Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos avulsos, ficará a matéria na Ordem do Dia aguardando pedidos de informações à Comissão.
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e os pedidos de informações, dentro de quarenta e oito horas subsequentes, mandados à publicação pelo Presidente, depois de classificados.
§ 3º O Presidente remeterá, em seguida, o parecer, as emendas e os pedidos de informações à Comissão, que os devolverá, dentro de quinze dias, acompanhados de seu
parecer, com os esclarecimentos solicitados.
§ 4º Este parecer será publicado e distribuído em avulsos, no prazo máximo de oito dias.
§ 5º Quarenta e oito horas após a publicação, o parecer com as emendas será incluído
novamente na Ordem do Dia, para discussão única.
§ 6º A Comissão poderá, por intermédio do seu Presidente, requerer ao Presidente da
Câmara a prorrogação, por mais dois dias, improrrogáveis, do prazo do § 3º para a
apresentação de parecer às emendas.
§ 7º Terminada a votação, voltarão os papéis à Comissão de Fiscalização Financeira e
Tomada de Contas para a redação final.
§ 8º Se não for aprovada pelo Plenário a prestação de contas, ou parte dessas contas,
será todo o processo, ou a parte referente às contas impugnadas, remetido à Comissão
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de Constituição e Justiça, para que, em parecer, que concluirá por projeto de resolução,
indique as providências a serem tomadas pela Câmara.
§ 9º Se a Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas concluir propondo a punição dos culpados, a respectiva proposição, se aprovada pelo Plenário, deverá ser enviada
à Comissão de Constituição e Justiça para estabelecer as providências que devam ser postas
em prática.
1955

Art. 175. (...)
§ 2º No caso de haver prestação de contas, o Relator designado terá o prazo de sessenta
dias para apresentar parecer. Se dentro do prazo referido no artigo anterior, o Relator
não tiver apresentado o seu parecer, passará a ser contado um prazo de quinze dias para
o Revisor, e de mais quinze para o Presidente da Comissão, na falta dêste. Não sendo
aceito o parecer, será designado novo Relator que terá o prazo de vinte e cinco dias, para
a redação do vencido.
§ 3º Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas, os prazos do parágrafo anterior serão, respectivamente, de vinte, de três e cinco dias, respectivamente.
Art. 176. Logo que chegue à Câmara, em qualquer hora de sessão, o processo de prestação de contas, a Mesa, independentemente de leitura no expediente, mandará publicar,
dentre as suas peças, o balanço geral das contas da União, organizado pela Contadoria
Geral da República e o parecer do Tribunal de Contas, com o confronto entre as cifras constantes do balanço e as consignadas na sua escrituração. Em seguida dentro
no prazo máximo de oito dias, balanço e parecer serão distribuídos, em avulsos, aos
Deputados.
§ 1º Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos avulsos, ficará a matéria na Ordem do Dia aguardando pedidos de informações à Comissão.
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e os pedidos de informações, dentro de quarenta e oito horas subseqüentes, mandados à publicação pelo Presidente, depois de classificados.
§ 3º O Presidente remeterá, em seguida, o parecer, as emendas e os pedidos de informações à Comissão, que os devolverá, dentro de quinze dias, acompanhados de seu
parecer, com os esclarecimentos solicitados.
§ 4º Êste parecer será publicado e distribuído em avulsos, no prazo máximo de oito dias.
§ 5º Quarenta e oito horas após a publicação, o parecer, com as emendas, será incluído
novamente na Ordem do Dia, para discussão única.
§ 6º A Comissão, poderá, por intermédio do seu Presidente, requerer ao Presidente da
Câmara a prorrogação, por mais dois dias, improrrogáveis, dos prazos para a apresentação de parecer às emendas.
§ 7º Terminada a votação, voltarão os papéis à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira para a redação final.
§ 8º Se não fôr aprovada pelo Plenário a prestação de contas, ou parte dessas contas,
será todo o processo, ou a parte referentes às contas impugnadas, remetido à Comissão
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de Constituição e Justiça, para que, em parecer, que concluirá por processo de resolução, indique as providências a serem tomadas pela Câmara.
§ 9º Se a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira concluir propondo a punição dos culpados, a respectiva proposição, se aprovada pelo Plenário, deverá ser enviada
à Comissão de Constituição e Justiça, para estabelecer as providencias que devam ser
postas em prática.
1949

Art. 166. (...)
§ 2º No caso de haver prestação de contas, o Relator terá o prazo de quarenta e cinco
dias para apresentar parecer. Não sendo este aceito, o novo Relator terá o prazo de dez
dias, para apresentar parecer, de acordo com o vencido.
§ 3º Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas, os prazos do parágrafo anterior serão, respectivamente, de vinte e de cinco dias.
Art. 167. Logo que chegue à Câmara, em qualquer hora da sessão, o processo de prestação de contas, a Mesa, independentemente de leitura no expediente, mandará publicar,
dentre as suas peças, o balanço geral das contas da União, organizado pela Contadoria
Geral da República, e o parecer do Tribunal de Contas, com o confronto entre as cifras
constantes do balanço e as consignadas na sua escrituração. Em seguida, dentro do prazo
máximo de oito dias, balanço e parecer serão distribuídos, em avulsos, aos Deputados.
§ 1º Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos avulsos, ficará a matéria em pauta, aguardando emendas e pedidos de informações à Comissão.
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e os pedidos de informações, dentro das quarenta e oito horas subseqüentes, mandados à publicação, pelo Presidente, depois de classificados.
§ 3º O Presidente remeterá, em seguida, o parecer, as emendas e os pedidos de informações à Comissão, que os devolverá, dentro de quinze dias, acompanhados de seu
parecer, com os esclarecimentos solicitados.
§ 4º Êste parecer será publicado e distribuído em avulsos, no prazo máximo de oito dias.
§ 5º Quarenta e oito horas após a publicação, o parecer, com as emendas, será incluído
na Ordem do Dia, para discussão única.
§ 6º A Comissão poderá, por intermédio do seu Presidente, requerer à Câmara a
prorrogação,por mais dois dias, improrrogáveis, dos prazos para a apresentação de parecer às emendas. Êsse requerimento não terá discussão e, apresentado em qualquer momento da sessão, será submetido, pela Mesa, imediatamente, a votos com o mínimo de
Deputados presentes.
§ 7º Terminada a votação, voltarão os papéis à Comissão de Tomada de Contas, para a
redação final.
§ 8º Se não fôr aprovada pelo Plenário a prestação de contas, ou parte dessas contas,
será todo o processo, ou a parte referente às contas impugnadas, remetido à Comissão
de Constituição e Justiça, para que, em parecer, que concluirá por projeto de lei, indique
as providências a serem tomadas pela Câmara.
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§ 9º Se a Comissão de Tomada de Contas concluir propondo a punição de culpados,
a respectiva proposição, se aprovada pelo Plenário, deverá ser enviada à Comissão de
Constituição e Justiça; para estabelecer as providências que devam ser postas em prática.
1947

Art. 92. (...)
§ 2º No caso de haver prestação de contas, o relator terá o prazo de quarenta e cinco dias
para apresentar parecer. Não sendo êste aceito, o novo relator terá o prazo de dez dias,
para apresentar o parecer, de acôrdo com vencido.
§ 3º Se houver, apenas, o relatório do Tribunal de Contas, os prazos do parágrafo anterior serão, respectivamente, de vinte dias e cinco dias.
Art. 93. Tanto que chegue à Câmara, em qualquer hora da sessão, o processo, de prestação de contas, a Mesa, independente da leitura no expediente, mandará publicar dentre
as suas peças o balanço geral das contas da União, com os documentos que o instruem,
organizados pela Contadoria Geral da República, e o parecer do Tribunal de Contas,
com o confronto entre as cifras constantes do balanço e as consignadas na sua escrituração. De seguinte, dentro do prazo máximo de oito dias, serão distribuídos, em
avulsos, aos Deputados.
§ 1º Durante os seis dias úteis seguintes à distribuição dos avulsos, ficará o projeto em
pauta, aguardando emendas e pedidos de informações.
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e os pedidos de informações, dentro das quarenta e oito horas subseqüentes, mandados publicar pelo Presidente, depois de devidamente classificados.
§ 3º O Presidente remeterá, em seguida, o parecer, as emendas e os pedidos de informação à Comissão, que os devolverá, dentro em quinze dias, acompanhados do parecer.
§ 4º Êste parecer será publicado e distribuído em avulsos, no prazo máximo de oito
dias.
§ 5º Quarenta e oito horas após a publicação, o parecer, com as emendas e pedidos de
informação, entrará para a Ordem do Dia, em discussão única.
§ 6º A Comissão poderá, por intermédio do seu Presidente, requerer à Câmara a prorrogação por mais dois dias, improrrogáveis, dos prazos para a apresentação de parecer às emendas. Êste requerimento não terá discussão, será apresentado em qualquer
momento da sessão e submetido, pela Mesa, imediatamente, a votos, com qualquer
número de Deputados presentes.
§ 7º Terminada a votação, voltarão os papéis à Comissão de Tomada de Contas, para a
redação final.
§ 8º Se não fôr aprovada pelo Plenário a prestação de contas, ou parte dessas contas,
será todo o projeto, ou a parte referente às contas impugnadas, remetido à Comissão de
Constituição e Justiça, para que, em parecer, que termine por projeto de lei, indique as
providências a serem tomadas pela Câmara.
§ 9º Se a Comissão concluir propondo a punição de culpados, essa proposição, se aprovada pelo Plenário, deverá ser enviada à Comissão de Constituição e Justiça, para estabelecer as providências que devem ser postas em prática.
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76. Discussão de projetos de leis periódicas em geral
1947

Art. 86. (...)
§ 2º Os projetos de lei periódica serão incluídos em Ordem do Dia, de preferência a
quaisquer outras proposições, salvo as relativas à declaração de guerra e à celebração
da paz e as consideradas urgentes.
§ 3º O encerramento de qualquer discussão dos projetos de leis periódicas só poderá ser
requerido, depois de realizadas em duas sessões ordinárias.
§ 4º Quando faltarem apenas oito dias para o encerramento dos trabalhos legislativos,
os projetos de leis periódicas serão incluídos na Ordem do Dia independente de distribuição em avulsos, de impressão, e até de parecer.
§ 5º Na hipótese do parágrafo anterior caberá à Comissão de Finanças o direito de se pronunciar sôbre o assunto, verbalmente, durante a discussão, ou no momento da votação
respectiva.
§ 6º Ainda dentro dos oito dias, a que se refere o § 4º, a Mesa poderá, conforme a urgência, determinar a imediata discussão, ou votação, de qualquer dos projetos de leis
periódicas, com preterição da Ordem do Dia.
§ 7º Na hipótese do parágrafo anterior, só poderá ser requerido o encerramento da
discussão do projeto de lei periódica, após falarem oradores.
§ 8º Caso seja dada a discussão, ou votação, sem a impressão prévia, ou sem a distribuição em avulsos, qualquer proposição o 1º Secretário a lerá, no momento da discussão,
ou da votação.
§ 9º Se, na hipótese do § 4º, a proposição a ser votada estiver impressa, o encaminhamento da votação será feito de uma só vez para tôdas as emendas; pode, porém, responder, o Relator a cada Deputado, que encaminhar a votação.
§ 10. Se as emendas não estiverem impressas, sòmente o Relator, ou o primeiro signatário delas, e, na falta dêstes, respectivamente, qualquer membro da Comissão competente, ou qualquer dos signatários, poderá discutí-las, ou encaminhar a votação, por
prazos que, somados, não excedam de meia hora.
1934

Art. 153. Os projectos de leis periodicas serão incluidos em Ordem do Dia de preferencia a quaesquer outras proposições, salvo as de prorogação das sessões da Camara e os
projectos considerados urgentes.
§ 1º O encerramento de qualquer das discussões dos projectos de leis periodicas só
poderá ser requerido depois de realizada em duas sessões ordinarias.
§ 2º Quando faltarem apenas oito dias para o encerramento dos trabalhos legislativos,
os projectos de leis periodicas serão incluidos na Ordem do Dia independentemente de
distribuição em avulsos, de impressão, e até mesmo de parecer.
§ 3º Na hypothese do paragrapho anterior, ficará ás Commissões de Orçamento e de
Segurança Nacional o direito de se pronunciarem sobre o assumpto, verbalmente, durante a discussão, ou no momento da votação.
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§ 4º Ainda dentro desses oito dias, a que se refere o § 1º, a Mesa poderá, conforme a
urgencia, determinar a imediata discussão, ou votação, de qualquer dos projectos de
leis periodicas, com preterição da Ordem do Dia.
§ 5º Na hypothese do paragrapho anterior, só poderá ser requerido o encerramento da
discussão após fallarem dois oradores.
§ 6º Caso sejam dadas á discussão ou á votação, sem a impressão prévia, ou sem a distribuição em avulsos, o 1º Secretario lerá, ao momento da discussão, ou no da votação,
cada uma dessas proposições.
§ 7º Se, na hypothese do § 2º, as proposições a serem votadas estiverem impressas, o
encaminhamento da votação será feito de uma só vez para todas as emendas, podendo,
porém, o Relator responder a cada Deputado que encaminhar a votação.
Se as emendas não estiverem impressas, sómente o Relator, ou o primeiro signatario
dellas e, na falta destes, respectivamente, qualquer membro da Commissão competente
ou qualquer dos signatarios, poderá discutil-as, ou encaminhar a votação por prazos
que, sommados, não excedam de meia hora.
1928

Art. 219. Os projectos de leis annuas serão incluidos em Ordem do Dia de preferencia
a quaesquer outras proposições, salvo as de prorogação das sessões do Congresso Nacional, os pareceres sobre verificação de poderes e os projectos considerados urgentes.
§ 1º O encerramento de qualquer das discussões dos projectos de leis annuas só poderá
ser requerido depois de ter a mesma logar em duas sessões ordinarias.
§ 2º Quando faltarem apenas oito dias para o encerramento dos trabalhos legislativos,
os projectos de leis annuas serão incluidos na Ordem do Dia independentemente de
distribuições em avulsos, de impressão e até mesmo de parecer.
§ 3º Na hypothese do paragrapho anterior, ficará ás Commissões de Finanças e de Marinha e Guerra, o direito de se pronunciarem sobre o assumpto, verbalmente, durante
a discussão, ou no momento da votação.
§ 4º Ainda dentro desses oito dias, a que se refere o § 1º, a Mesa poderá, conforme a
urgencia, determinar a imediata discussão, ou votação, de qualquer dos projectos de
leis annuas, com preterição da Ordem do Dia.
§ 5º Na hypothese do paragrapho anterior, só poderá ser requerido o encerramento da
discussão após fallarem dois oradores.
§ 6º Caso sejam dadas á discussão ou á votação, sem a impressão prévia, ou sem a distribuição em avulsos, o 1º Secretario lerá, ao momento da discussão, ou da votação, cada
uma dessas proposições.
§ 7º Si, na hypothese do § 2º, as proposições a serem votadas estiverem impressas, o
encaminhamento da votação será feito de uma só vez para todas as emendas, podendo,
porém, o Relator responder a cada Deputado que encaminhar a votação.
§ 8º Si as emendas não estiverem impressas, nenhum Deputado, a não ser o Relator, poderá díscutil-as, ou encaminhar as suas votações por prazos que, sommados, excedam
de meia hora.
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77. Projetos de lei sobre fixação de forças
1947

Art. 91. Lei de fixação de Fôrças Armadas da União é a que determina o efetivo do
pessoal do Exército, da Marinha de Guerra e da Aeronáutica, nos vários quadros e
categorias, que os compõem.
§ 1º Compete à Comissão de Segurança Nacional dar parecer sôbre o projeto de lei
de fixação de fôrças enviado pelo Presidente da República e oferecer-lhe as emendas
necessárias.
§ 2º O adiamento da discussão dêstes projetos só se fará pelo prazo máximo de 72 horas
e o da sua votação, pelo de 48 horas.
§ 3º Os prazos para serem apresentados pareceres às emendas são de dez dias, em discussão inicial, e de cinco dias, na final.
1934

Art. 154. Lei de fixação de forças é a que determina, para um quatriennio, o effectivo
total do pessoal do Exercito ou da Armada.
§ 1º As leis de fixação de forças são duas:
a) lei de fixação de forças de terra;
b) lei de fixação de forças de mar.
§ 2º Compete á Commissão de Segurança Nacional dar parecer sobre os projectos de
fixação de forças enviados pelo Presidente da Republica, offerecendo as emendas que a
elles se convier.
§ 3º Se até o dia 20 de maio não houver o Poder Executivo remettido os projectos de
fixação de forças para o quatriennio seguinte, a Commissão de Segurança Nacional
baseará seus estudos sobre a lei vigente, apresentando projecto á Mesa, com as modificações que julgar convenientes, ao mais tardar até o dia 5 de junho.
§ 4º Se até o dia 5 de junho a Mesa não houver recebido da Commissão de Segurança
Nacional os projectos de fixação de forças, de accôrdo com os parágrafos anteriores,
incluirá em Ordem do Dia, em fórma de projecto, as leis de força em vigor.
§ 5º Em qualquer das hypotheses anteriores, os projectos de fixação de forças terão o
andamento dos de Commissão.
§ 6º O adiamento da discussão desses projectos só poderá ser requerido pelo prazo
maximo de 72 horas.
§ 7º O adiamento da votação delles só poderá ser requerido pelo prazo maximo de 48
horas.
§ 8º Os prazos para serem offerecidos pareceres ás emendas serão de 10 dias, em segunda discussão, e de cinco dias, em terceira.
1928

Art. 220. Lei de fixação de forças é a que determina, para um exercicio annual, o
effectivo total do pessoal do Exercito ou da Armada.
§ 1º As leis de fixação de forças são duas:
a) lei de fixação de forças de terra;
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b) lei de fixação de forças de mar.
§ 2º Compete á Commissão de Marinha e Guerra a elaboração dos projectos de fixação
de forças.
§ 3º A Commissão de Marinha e Guerra apresentará á Camara, dentro dos 15 dias
seguintes ao do recebimento das propostas de fixação de forças, enviadas pelo Poder
Executivo, dois projectos, um de fixação das forças de terra, outro de fixação das forças
de mar.
§ 4º Si a Commissão de Marinha e Guerra não apresentar os projectos dentro do prazo
consignado no paragrapho anterior, a Mesa incluirá em Ordem do Dia os projectos
offerecidos pelo Poder Executivo.
§ 5º Si até o dia 20 de maio não houver o Poder Executivo offerecido propostas de fixação de forças para o exercício seguinte, a Commissão de Marinha e Guerra baseará os
seus estudos sobre a lei vigente, apresentando-a á Mesa, com as modificações que julgar
convenientes, em fórma de projecto, até o dia 5 de junho.
§ 6º Si até o dia 5 de junho a Mesa não houver recebido da Commissão de Marinha e
Guerra os projectos de fixação de forças, de accôrdo com os parágrafos anteriores, incluirá em Ordem do Dia, em fórma de projecto, as leis de força em vigor.
§ 7º Em qualquer das hypotheses anteriores, os projectos de fixação de forças terão o
andamento dos de Commissão.
§ 8º A Mesa não admittirá emendas aos projectos de fixação de forças:
a) que não tenham relação imediata com a materia dos projectos respectivos;
b) que tenham o caracter de proposição principal e devam, assim sofrer o processo
regimental dos projectos em geral;
c) que, de qualquer modo, importem em delegação ao Poder Executivo de atribuição
privativa do Congresso.
§ 9º O adiamento da discussão dos projectos de lei de fixação de forças só poderá ser
requerido pelo prazo máximo de 72 horas.
§ 10. O adiamento da votação dos projectos de fixação de força só poderá ser requerido
pelo prazo maximo de 48 horas.
§ 11. Não será permittido o adiamento da discussão, ou da votação, das emendas do
Senado aos projectos de fixação de forças.
§ 12. Os prazos para serem oferecidos pareceres ás emendas aos projectos de lei de
fixação de forças serão de 10 dias, em segunda discussão, de cinco dias, em terceira
discussão, e desse numero de dias para as emendas do Senado que não incidirem nas
disposições do art. 219 e §§.

78. Projetos de leis orçamentárias
1955

Art. 166. O projeto de orçamento geral da União será dividido em duas partes, receita
e despesa.
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Parágrafo único. A despesa será subdividida por Poderes, e a do Executivo, pela Presidência da República, seus órgãos e ministérios.
Art. 167. Não poderá figurar no projeto dispositivo que:
I – não indique especificamente o total da receita cuja arrecadação autorize;
II – não corresponda à tributação vigente;
III – consigne despesa para exercício diverso daquele que a lei vai reger, salvo se se tratar de verba para o pagamento de exercícios findos;
IV – tenha caráter de proposição principal;
V – autorize, ou consigne dotação para função ou cargo, efetivo, ou não, e serviço, ou
repartição, não criados, anteriormente, em lei;
VI – não caiba em geral, direta e precisamente, na lei de orçamento;
VII – dê ao produto de impostos, taxas, ou quaisquer tributos, criados para fins determinados, aplicação diferente da prevista na lei que os criou.
Art. 168. Não será aceita pelo Presidente da Câmara, que poderá delegar esta atribuição ao Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, emenda que:
I – crie, ou suprima cargo, ou função, ou lhes modifique a nomenclatura;
II – aumente ou reduza dotação destinada ao pagamento de estipêndio ou vantagem de
natureza pessoal;
III – seja constituída de várias partes que devam ser redigidas como emendas distintas;
IV – não indique o Poder, ministério ou órgão administrativo a que pretenda referir-se,
ou a dotação que deseje alterar, ou instituir;
V – transponha dotação de um para outro Poder, de um para outro ministério, ou
órgão administrativo.
§ 1º O Presidente da Câmara, de ofício, ou em virtude de reclamação, anunciará ao
Plenário e fará excluir do projeto qualquer matéria infringente dos artigos 167 e 168.
§ 2º Do ato do Presidente, que fizer eliminar parte do projeto, ou recusar emenda, haverá recurso para o Plenário, ouvida a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira,
interposto por Líder de Partido, ou pelo Autor da emenda, respectivamente.
Art. 169. Na elaboração do orçamento, observar-se-ão as seguintes normas:
I – a Câmara aguardará a proposta do Poder Executivo até findar o segundo mês da
sessão legislativa (Constituição, art. 87, XVI);
II – se a Câmara não receber a proposta, a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, dentro de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, contados da extinção
daquele prazo, formulará o respectivo projeto;
III – recebida a proposta, acompanhada, necessàriamente, das respectivas tabelas, em
qualquer hora da sessão, será feita a devida comunicação ao Plenário;
IV – se estiver impressa a proposta, ou, em caso contrário, depois de publicada, será a
mesma remetida, de logo, independentemente de leitura, à Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, que, em breve parecer, elaborado pelo seu Presidente, dentro
em 48 horas, adotará, apenas para efeito de exame e emendas posteriores, como projeto
seu, a proposta do Poder Executivo;
V – publicado o parecer, ou o projeto, conforme o caso, será o mesmo incluído na Ordem
do Dia, para recebimento de emendas, durante oito sessões ordinárias consecutivas;
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VI – findo o prazo fixado no número anterior, o Presidente da Câmara dentro em cinco
dias fará publicar as emendas que admitir e as que recusar, classificadas com a cooperação da Diretoria do Orçamento da Secretaria em dois grupos, por ordem alfabética dos
Estados e do nome parlamentar do Autor, por serviço, órgão ou ministério e por verba,
consignação e subconsignação;
VII – no dia seguinte à publicação das emendas, o Presidente remeterá as admitidas à
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, que dará parecer dentro em quinze
dias, prorrogáveis por igual período;
VIII – findo o prazo a que se refere o número anterior, a Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, devolverá à Mesa o projeto com as emendas e os respectivos
pareceres;
IX – emendas e pareceres serão publicados dentro em oito dias e distribuídos em
avulsos;
X – o projeto figurará em Ordem do Dia, com o interstício obrigatório de quarenta e
oito horas, entre o início da distribuição dos avulsos e o da discussão;
XI – na discussão do anexo ao projeto do orçamento cada Deputado só poderá falar
durante trinta minutos improrrogáveis;
XII – se não estiverem ultimadas até 10 de setembro os pareceres escritos sôbre as
emendas, será o projeto, por determinação do Presidente, incluído na Ordem do Dia,
dentro de 72 horas, cabendo nesse caso ao Relator, no encaminhamento da votação,
falar sôbre o projeto durante dez minutos e durante cinco sôbre cada emenda;
XIII – far-se-á discussão por partes e anexos, separados ou em conjunto, conforme
chegarem ao Plenário;
XIV – encerrada a discussão, o Presidente da Câmara iniciará a votação, por grupos,
das emendas com parecer favorável, incluídas entre estas as da Comissão, depois as
subemendas, finalmente as com parecer contrário, ressalvadas as destacadas, e finalmente, a parte, ou anexo do projeto;
XV – ultimada a votação de cada parte, ou anexo, do projeto e das respectivas emendas,
voltarão os mesmos à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, para as redações finais, parciais, podendo ser assim remetidos ao Senado;
XVI – o prazo para a redação final geral do projeto é de oito dias úteis a contar da remessa à Comissão, da última parte, ou anexo, votado;
XVII – é dispensado de redação final o anexo, ou parte, cujo texto não haja sido modificado pelo Plenário.
Art. 170. A tramitação do projeto, na Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, obedecerá aos seguintes preceitos:
I – o Presidente designará Relatores e Revisores para as partes e as subdivisões do projeto, podendo também, designar um Relator-Geral;
II – nenhum de seus membros poderá falar mais de dez minutos sôbre emenda, salvo o
Relator, que falará por último, podendo fazê-lo pelo dobro do prazo;
III – se algum Deputado pretender esclarecer a Comissão sôbre qualquer emenda de
sua autoria, só poderá falar, perante a mesma, pelo prazo de cinco minutos, prorrogável
no dôbro;
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IV – não se concederá vista do parecer sôbre o projeto, ou sôbre emendas;
V – serão reunidas, obrigatòriamente, por ordem numérica, e terão um só parecer, as
emendas que objetivarem o mesmo fim, em relação à mesma localidade;
VI – nenhuma emenda de que resulte acréscimo de despesa poderá ser oferecida, pelos
membros da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, fora da oportunidade
aberta a todos os Deputados em Plenário.
Art. 171. Compete à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, por intermédio
do seu Presidente, requerer à Câmara prorrogação do prazo para apresentação de parecer
às emendas.
Parágrafo único. O requerimento poderá ser apresentado em qualquer momento da
sessão, não terá discussão e será imediatamente submetido a votos.
Art. 172. As emendas do Senado ao projeto de orçamento:
I – ficam dispensadas de leitura e de publicação, sendo encaminhadas imediatamente à
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, para emitir parecer;102
II – poderão ser sujeitas, no Plenário, a parecer verbal;
III – serão submetidas a discussão global, por anexo, permitindo-se falar apenas dois
oradores a favor e dois contra, pejo prazo de quinze minutos cada um;
IV – serão votadas por grupos, se com parecer favorável ou contrário, segundo o anexo,
ou parte do projeto, a que se referirem.
Art. 173. É facultado a qualquer Deputado, durante a discussão do anexo, ou parte, requerer destaque da emenda ao projeto de orçamento, inclusive das provenientes do Senado.
§ 1º Cabe ao Presidente despachar os pedidos de destaque com recurso escrito para o
Plenário, firmado por 25 Deputados no mínimo.
§ 2º Se o pedido de destaque fôr deferido pelo Presidente ou concedido pelo Plenário, a
emenda será votada separadamente.
Art. 174. Dentro de 30 dias do recebimento, pela Câmara, do projeto de orçamento,
o Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira fará um relatório
sôbre a situação econômica e financeira do País, sugerindo as providências legislativas
reputadas indispensáveis à boa ordem das finanças públicas.
§ 1º O relatório será publicado inclusive em avulsos e figurará, para debate, na segunda
parte da Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 2º O debate sôbre o relatório não poderá ir além de duas sessões, sendo de trinta minutos, improrrogáveis, o prazo concedido a cada orador inscrito.
§ 3º Idênticos relatórios poderão ser feitos pelos Presidentes das Comissões de Economia e de Finanças.
Art. 179. Em fins de maio, julho, setembro e outubro, a Comissão de Finanças organizará projetos distintos, por órgãos da administração, englobando os créditos especiais
até então solicitados pelo Poder Executivo.
§ 1º Qualquer crédito especial solicitado pelo Poder Executivo, ou pela Mesa de uma
das Casas do Congresso, só poderá ter o seu andamento em projeto autônomo, se essa

102

O conteúdo desse inciso foi introduzido por meio da Resolução nº 24 de 1951.
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providência fôr, expressamente, solicitada por um ou pela outra, ou recomendado pela
Comissão de Finanças.
§ 2º Cada crédito será objeto de artigo distinto, não se admitindo emenda que autorize
outro crédito, não pedido pelo Poder Executivo, ou, se destinado ao Congresso Nacional, que não tenha sido solicitado pela Mesa da Câmara ou do Senado.
Art. 180. Os projetos referentes a créditos suplementares, passado o respectivo exercício, serão remetidos à Mesa, pela Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
para o fim de serem arquivados.
Art. 181. Não terá tramitação a proposição que vise a abertura de crédito especial para
atender a instituição de assistência, já amparada pela Lei nº 1.493, de 14 de dezembro
de 1951.103
1949

Art. 156. O projeto de orçamento geral da União será dividido em duas partes: receita
e despesa.
Parágrafo único. A despesa será subdividida por Poderes, e a do Executivo, pela Presidência da República, seus órgãos e ministérios.
Art. 157. Não poderá figurar no projeto disposição que:
I – não indique especificamente o total da receita cuja arrecadação autorize;
II – não corresponda à tributação vigente;
III – consigne despesa para exercício diverso daquêle que a lei vai reger, salvo se se tratar de verba para o pagamento de exercícios findos;
IV – tenha caráter de proposição principal;
V – autorize, ou consigne, dotação para função ou cargo, efetivo ou não, e serviço ou
repartição não criados, anteriomente, em lei;
VI – não caiba em geral, direta e precisamente, na lei de orçamento;
VII – dê ao produto de impostos, taxas, ou quaisquer tributos, criados para fins determinados, aplicação diferente da prevista na lei que o criou.
Art. 158. Não será aceita pelo Presidente da Câmara emenda que:
I – crie ou suprima cargo ou função, ou lhes modifique a nomenclatura;
II – aumente ou reduza dotação destinada ao pagamento de estipêndio ou vantagem de
natureza pessoal;
III – seja constituída de várias partes, que devam ser redigidas como emendas distintas;
IV – não indique o Poder, ministério ou órgão administrativo a que pretenda referir-se,
ou a dotação que deseje alterar ou instituir;
V – transponha dotação de um para outro Poder, de um para outro ministério, ou
órgão administrativo.
Art. 159. O Presidente da Câmara, de ofício, ou em virtude de reclamação, não anunciará
ao Plenário e fará excluir do projeto qualquer matéria infringente dos artigos 157 e 158.
§ 1º Compete também ao Presidente da Comissão de Finanças, quando se tratar de
emendas nela oferecidas, a atribuição dêste artigo, com recursos para a própria
Comissão.
103
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§ 2º Do ato do Presidente que fizer eliminar parte do projeto, ou recusar emenda, haverá recurso para a Câmara, interposto pelo Autor da emenda, ou outro Deputado, e
discutido como matéria urgente na Ordem do Dia da sessão seguinte à sua publicação
no Diário do Congresso Nacional.
Art. 160. Na elaboração do orçamento observar-se-ão as seguintes normas:
I – a Câmara aguardará a proposta do Poder Executivo até findar o segundo mês da
sessão legislativa (Constituição, art. 87, XVI);
II – se a Câmara não receber a proposta, a Comissão de Finanças, dentro em quinze
dias, prorrogáveis por mais quinze, contados da extinção daquêle prazo, formulará o
respectivo projeto;
III – recebida a proposta, acompanhada, necessariamente, das respectivas tabelas, em
qualquer hora da sessão, será feita a devida comunicação ao Plenário;
IV – se estiver impressa a proposta, ou, em caso contrário, depois de publicada, será
a mesma remetida, de logo, independentemente de leitura, à Comissão de Finanças;
V – no prazo de quinze dias, a Comissão de Finanças remeterá à Mesa o projeto que
formular, para ser publicado, inclusive em avulsos;
VI – se a Comissão adotar como projeto seu a proposta do Executivo, não se fará nova
impressão, publicando-se apenas o parecer;
VII – publicado o parecer, ou o projeto conforme o caso, ficará êste em pauta, para
recebimento de emendas, durante oito sessões ordinárias consecutivas;
VIII – durante o prazo destinado ao recebimento de emendas a Ordem do Dia será
sempre dividida em duas partes. O projeto de orçamento, incluído obrigatoriamente
no início da segunda parte, será submetido, naquêle prazo, a discussão especial, que se
encerrará automaticamente, sem votação, com a oitava sessão ordinária;
IX – findo o prazo fixado no número VII, o Presidente dentro em cinco dias fará publicar as emendas que admitir e as que recusar, classificadas, com a cooperação da
Diretoria do Orçamento, em dois grupos, por ordem alfabética dos Estados e do nome
parlamentar do Autor, por serviço, órgão ou ministério e por verba, consignação e
subconsignação;
X – no dia seguinte à publicação das emendas, o Presidente remeterá as admitidas à
Comissão de Finanças, que dará parecer dentro em quinze dias, prorrogáveis por igual
período;
XI – findo o prazo a que se refere o número anterior, a Comissão de Finanças devolverá
à Mesa o projeto com as emendas e os respectivos pareceres;
XII – emendas e pareceres serão publicados dentro em oito dias e distribuídos em
avulsos;
XIII – o projeto figurará em Ordem do Dia com o interstício obrigatório de quarenta e
oito horas entre o início da distribuição dos avulsos e o da discussão;
XIV – se não estiverem ultimados até 1º de agôsto os pareceres escritos sôbre as emendas, será o projeto, por determinação do Presidente, incluído na Ordem do Dia, dentro
em 72 horas, cabendo nesse caso ao Relator, no encaminhamento da votação, falar
sôbre o projeto durante dez minutos e durante cinco sôbre cada emenda;
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XV – far-se-á a discussão por partes e anexos, separados ou em conjunto, conforme
chegarem ao Plenário;
XVI – o Autor de emenda poderá falar sôbre a mesma, encaminhando a votação, durante dez minutos, e qualquer Deputado, durante cinco minutos;
XVII – ultimada a votação de cada parte, ou anexo, do projeto e das respectivas emendas, voltarão os mesmos à Comissão de Finanças, para redações finais parciais, podendo ser assim remetidos ao Senado;
XVIII – o prazo para a redação final geral do projeto é de oito dias úteis, a contar da
remessa da última parte, ou anexo, do projeto votado.
Art. 161. A tramitação do projeto, na Comissão de Finanças, obedecerá aos seguintes
preceitos:
I – o Presidente designará Relatores para as partes e subdivisões do projeto, podendo,
também, designar um Relator-Geral;
II – nenhum de seus membros poderá falar mais de dez minutos sôbre emenda, salvo o
Relator, que falará por último e poderá fazê-lo pelo dôbro do prazo;
III – se algum Deputado pretender esclarecer a Comissão sôbre qualquer emenda, só
poderá falar, perante a mesma, pelo prazo de cinco minutos, prorrogável até o dôbro;
IV – não se concederá vista de parecer sôbre o projeto ou sôbre as emendas;
V – serão reunidas, obrigatoriamente, por ordem numérica, e terão um só parecer as
emendas que objetivarem o mesmo fim, em relação à mesma localidade;
VI – nenhuma emenda de que resulte acréscimo de despesa poderá ser oferecida, pelos
membros da Comissão de Finanças, fora da oportunidade aberta a todos os Deputados
em Plenário.
Art. 162. Compete à Comissão de Finanças, por intermédio do seu Presidente, requerer
à Câmara prorrogação do prazo para apresentação de parecer às emendas.
Parágrafo único. O requerimento poderá ser apresentado em qualquer momento da
sessão, não terá discussão e será imediatamente submetido a votos, com a presença,
pelo menos, de cinquenta Deputados.
Art. 163. As emendas do Senado ao projeto:
I – ficam dispensadas de leitura e de publicação, em caso de urgência, aprovada pela
Câmara, sendo encaminhadas imediatamente à Comissão de Finanças, para emitir
parecer;
II – poderão ser sujeitas, no Plenário, a parecer verbal;
III – serão submetidas a discussão global, por anexo, permitindo-se falar apenas dois
oradores a favor e dois contra, pelo prazo de quinze minutos cada um;
IV – serão votadas por grupos, segundo o anexo, ou parte do projeto a que se referirem.
Art. 164. É facultado a qualquer Deputado requerer destaque de emenda ao projeto de
orçamento, inclusive das provenientes do Senado.
§ 1º Cabe ao Presidente despachar os pedidos de destaque, com recurso escrito para o
Plenário, firmado por dez Deputados, no mínimo.
§ 2º Se o pedido de destaque fôr deferido pelo Presidente, ou concedido pelo Plenário,
a emenda será votada separadamente.
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Art. 165. Ultimada a votação do projeto, o Presidente da Comissão de Finanças fará
relatório sôbre a situação econômica e financeira do País, sugerindo as providências
legislativas reputadas indispensáveis à boa ordem das finanças públicas.
§ 1º O relatório será publicado, inclusive em avulsos, e figurará, para debate, na segunda parte da Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 2º O debate sôbre o relatório não poderá ir além de duas sessões, sendo de trinta minutos o prazo concedido a cada orador inscrito.
Art. 170. Em fins de maio, julho, setembro e outubro, a Comissão de Finanças organizará projetos distintos, por órgãos da administração, englobando os créditos até então
solicitados pelo Poder Executivo.
§ 1º Cada crédito será objeto de artigo distinto, não se admitindo emenda que autorize
outro crédito, não pedido pelo Poder Executivo, ou, se destinado ao Congresso Nacional, que não tenha sido solicitado pela Mesa da Câmara ou do Senado.
§ 2º Qualquer crédito solicitado pelo Poder Executivo, ou pela Mesa de uma das Casas
do Congresso, só poderá ter o seu andamento em projeto autônomo se essa providência
fôr expressamente solicitada por um ou por outra, ou recomendada pela Comissão de
Finanças.
§ 3º Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa, o projeto de crédito solicitado pelo
Poder Executivo, ou pela Mesa da Câmara ou do Senado, será discutido e votado em
regime de urgência.
§ 4º Os projetos referentes a créditos suplementares, passado o respectivo exercício,
serão remetidos à Mesa, para o fim de serem arquivados.
1947

Art. 87. A Câmara aguardará a proposta de orçamento, apresentada pelo Poder
Executivo, até findar o segundo mês da sessão legislativa (Constituição da República,
art. 87, XVI).
Parágrafo único. Se a Câmara não receber, no prazo constitucional, a proposta orçamentária, a Comissão de Finanças formulará, dentro em trinta dias, contados da extinção daquêle prazo, projeto de orçamento.
Art. 88. O orçamento geral da República constituirá um só projeto, dividido em duas
partes – receita e despesa.
§ 1º A despesa será subdividida por Poderes, e o Executivo pela Presidência da República, seus órgãos e ministérios.
§ 2º O Presidente da Comissão de Finanças designará Relatores para as partes e subdivisões do projeto do orçamento.
Art. 89. Recebida a proposta de orçamento, enviada pelo Presidente da República, em
qualquer hora da sessão, será, imediatamente, remetida, independente de leitura, depois de publicada à Comissão de Finanças, para adotá-la como lhe parecer conveniente,
e transformá-la em projeto.
§ 1º Dentro em quinze dias, após, o seu recebimento, a Comissão de Finanças remeterá
à Mesa o projeto, para ser publicado, inclusive em avulsos.
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§ 2º Publicado o projeto de orçamento, ficará sôbre a mesa, para receber emendas, durante dez dias úteis.
§ 3º Findo o prazo do parágrafo anterior, o Presidente da Câmara classificará as emendas recebidas, publicando as admitidas e as recusadas.
§ 4º Do ato do Presidente, recusando partes do projeto, ou emendas, haverá recurso
para a Câmara, discutido, à Ordem do Dia, como matéria urgente, na sessão seguinte à
sua publicação no Diário do Congresso Nacional.
§ 5º As deliberações sôbre recursos serão tomadas, logo que formulados êstes.
§ 6º Findo o prazo estabelecido no § 1º, o Presidente remeterá as emendas aceitas à
Comissão, que as devolverá, com parecer, dentro em quinze dias.
§ 7º Este parecer será publicado e distribuído em avulsos, com o projeto e as respectivas
emendas, dentro de oito dias.
Art. 90. O projeto entrará em Ordem do Dia, com o interstício obrigatório, em quarenta e oito horas, entre a distribuição dos avulsos e o inicio da discussão.
§ 1º A discussão e votação serão feitas por partes e por anexos, ultimada a votação, voltarão o projeto e as emendas á Comissão, a fins de redigi-lo, no prazo máximo de cinco
dias, quando o devolverá á Mesa para última discussão.
§ 2º Recebendo o projeto redigido para a última discussão a Mesa publicá-lo-á independente de leitura, fá-lo-á distribuir em avulsos e receberá emendas, durante os três
dias úteis, seguintes à distribuição.
§ 3º Em qualquer das discussões do projeto, não poderão nêle figurar disposições, nem
ser aceitas emendas, que, em relação à receita, não correspondam á tributação vigente,
e, quanto à despesa, visem a criação, ou supressão de unidades administrativas, ou a
concessão de recursos em desacôrdo com a finalidade dêstes.
§ 4º São consideradas matérias estranhas ao projeto as que:
I – não tenham relação imediata com o orçamento, ou consignem despesas em exercício diverso daquele que a lei vai reger;
II – tenham caráter de proposição principal;
III – de qualquer modo, importem delegação de poder;
IV – autorizem, ou consignem dotação para serviços, repartições, ou cargos não criados, anteriormente, em lei ordinária vigente, efetivos ou não;
V – não caibam, em geral, direta e precisamente, na lei de orçamento, a qual deve,
apenas, indicar, especificamente, com precisão e clareza, o total das receitas, cuja arrecadação autoriza, e o das despesas a realizar, dentro do exercício financeiro.
§ 5º Em qualquer das discussões do projeto orçamentário, o Presidente da Câmara não
aceitará emendas que criem, ou suprimam cargos, ou funções, nem de aumento, ou de
redução, de dotações destinadas ao pagamento de gratificações, auxílios, ou vantagens de
qualquer espécie; nem, enfim, de alteração à nomenclatura de cargos, ou funções, que, de
qualquer forma, modifiquem os estipêndios, em parte, ou em conjunto. O Presidente, de
oficio, ou em virtude de reclamação, não submeterá à consideração do Plenário matéria
infringente dêste parágrafo e do anterior e, em qualquer fase, até na da redação final, fará
excluir a que os contrariar, e dará do seu ato conhecimento à Câmara.
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§ 6º Na última discussão, não será admitida emenda de que resulte aumento de despesa,
ou diminuição de receita, salvo o restabelecimento de medida contida na proposta do
Poder Executivo, ou a consignação de verba para despesa já determinada em lei.
§ 7º Findo o prazo do parágrafo 2º, o Presidente remeterá à Comissão as emendas
aceitas e as mandará publicar, devidamente classificadas. Qualquer reclamação contra
a recusa da emenda, na última discussão, far-se-á, apenas no dia seguinte no da sua
publicação.
§ 8º A Comissão, dentro em dez dias, devolverá à Mesa, as emendas, com parecer, publicado e distribuído em avulso, dentro em quatro dias.
§ 9º A Comissão poderá, por intermédio de seu Presidente, requerer à Câmara a prorrogação do prazo para a apresentação de parecer às emendas em discussão inicial, ou
final, até cinco dias, improrrogáveis. Êste requerimento poderá ser apresentado em
qualquer momento da sessão, não terá discussão e será imediatamente submetido a
votos, com qualquer número de presentes.
§ 10. Findo o prazo da prorrogação, o Presidente de oficio, ou a requerimento, poderá
incluir na Ordem do Dia seguinte o projeto e as emendas sem parecer, cabendo, neste
caso, ao Relator, nos três minutos de prazo para encaminhar a votação, opinar sôbre
cada uma das proposições em parecer verbal.
§ 11. Havendo parecer escrito, o projeto, com as emendas e o parecer, figurará na Ordem do Dia quarenta e oito horas depois da distribuição em avulsos.
§ 12. Encerrada a discussão sôbre o projeto e emendas, englobadamente, serão submetidos a votação as emendas e o projeto e, em caso algum, por ocasião da votação, poderá
o Deputado ocupar a tribuna por mais de três minutos.
§ 13. Terminada a votação, serão remetidos o projeto e emendas à Comissão de Finanças, para a redação final, que deverá ser feita no prazo máximo de oito dias.
§ 14. A Comissão de Finanças indicará, como observação, sempre que julgar conveniente, nos serviços que produzem renda, o total desta ao lado do cômputo da despesa
respectiva e a diferença entre as duas parcelas.
§ 15. À Comissão de Finanças será permitido, ao opinar sôbre emendas, propor modificações ao projeto e às emendas, oferecer novas e apresentar substitutivo de ordem
geral, a várias emendas, ou a grupos delas, que versem sôbre o mesmo assunto, ou sôbre
objeto de igual natureza.
§ 16. A Comissão de Finanças, na elaboração do projeto e no oferecimento de emendas, quer na inicial, quer a última discussão, está sujeita às mesmas restrições impostas aos Deputados.
§ 17. As emendas do Senado ao projeto do orçamento serão, logo que recebidas, enviadas imediatamente, pela Mesa, independente de leitura, à Comissão de Finanças,
podendo ser relatadas verbalmente, se assim o deliberar a Comissão.
§ 18. Ao Presidente da Comissão de Finanças incumbe, ainda, ultimada a votação do
orçamento, fazer relatório sôbre a situação financeira e econômica do País; expender
apreciação comparativa entre a lei de meios vigente, a proposta do Govêrno e o projeto
dela resultante; aconselhar as providências legislativas reputadas indispensáveis à boa
ordem das finanças públicas e formular os necessários projetos de lei.
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§ 19. Êstes relatórios serão publicados, na ata e em avulsos, e distribuído pelos
Deputados.
§ 20. O Presidente da Comissão de Finanças poderá delegar as funções de Relator-Geral
a um dos membros da Comissão, de sua livre escolha.
1934

Art. 155. Sem prejuizo de sua unidade institucional, os dispositivos da lei de orçamento se dividirão em dois titulos: receita e despesa.
Art. 156. O Titulo de Despesa será organizado, discutido e votado por ministerios,
incluindo-se no capitulo referente ao Ministerio da Fazenda as disposições communs a
este e a outros.
Art. 157. Incumbe á Commissão de Orçamento dar parecer sobre o projecto de lei
orçamentaria enviado pelo Presidente da Republica, offerecendo emendas se convier.
Art. 158. Se, dentro primeiro mez da sessão legislativa, não houver a Camara recebido esse
projecto do Presidente da Republica, a Commissão de Orçamento elaborará o seu, baseando o trabalho sobre o orçamento do anno anterior e apresentando-o no prazo de 30 dias.
Paragrapho unico. Neste caso, a Commissão providenciará immediatamente quanto á
responsabilização dos culpados.
Art. 159. Recebido pela Mesa, em qualquer hora da sessão, o projecto de orçamento,
ou adoptado o do anno anterior será, independentemente de leitura no expediente,
mandado publicar e distribuir pelos Deputados, em avulsos impressos, não podendo o
prazo de impressão e distribuição passar de oito dias improrogaveis.
§ 1º Durante os cinco dias uteis seguintes á distribuição dos avulsos, receberá a Mesa,
emendas ao projecto.
§ 2º Não serão admittidas pela Mesa quaesquer emendas que contrariem o disposto no
art. 50 da Constituição.
§ 3º Findo o prazo do § 1º, serão as emendas, dentro das 48 horas seguintes, mandadas
publicar pelo Presidente, devidamente classificadas.
Art. 160. O Presidente dará publicidade a qualquer emenda, ou proposição, que haja
recusado, ou eliminado, indicando sempre o fundamento de sua decisão.
§ 1º Do acto da Mesa recusando emendas, haverá recurso para a Camara, por occasião
de ser discutida a acta, no dia em que forem publicadas no Diario do Poder Legislativo
as recusadas.
§ 2º As deliberações sobre as reclamações formuladas de accordo com o paragrapho anterior, serão tomadas durante a Ordem do Dia, logo que haja maioria absoluta de Deputados
presentes.
Art. 161. O Presidente remetterá, em seguida, as emendas acceitas á Commissão, que
as devolverá, dentro de 12 dias, com seu parecer.
Paragrapho unico. Este parecer, com o projecto e as respectivas emendas, será publicado e distribuido em avulsos, no prazo máximo de oito dias.
Art. 162. Distribuidos os avulsos, o projecto entrará para a Ordem do Dia, sendo porém obrigatorio o intersticio de 48 horas entre a distribuição e o inicio da discussão.
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Art. 163. As emendas não admittidas a projecto de lei orçamentaria pelo disposto no
art. 159, § 2º, serão enviadas, dentro de 48 horas, pelo Presidente, ao 1º Secretario para
que as destine ás Commissões respectivas como projectos separados.
Art. 164. A segunda discussão do projecto orçamentario será feita por artigos.
Art. 165. Votado o projecto, com as emendas, em segunda discussão, voltará á Commissão, afim de redigil-o, no prazo maximo de tres dias, para a terceira discussão.
§ 1º Feita, publicada e distribuída em avulsos a redacção para a terceira discussão, independentemente de leitura no expediente, receberá a Mesa emendas, durante os tres
dias uteis seguintes á distribuição.
§ 2º Na terceira discussão não se admittirão emendas que tendam a augmentar a despesa,
salvo, apenas, quando propuserem o restabelecimento de medida consignada na proposta
do Poder Executivo, ou consignarem verba para despesas já determinadas em lei.
§ 3º Findo o prazo deste artigo serão todas as emendas mandadas publicar, devidamente classificadas, dentro de 48 horas, pelo Presidente, que remetterá á Commissão
as acceitas.
§ 4º A Commissão devolverá, no prazo de 10 dias, as emendas com seu parecer, que será
publicado e distribuído em avulsos, no prazo de quatro dias.
§ 5º A Commissão poderá, por intermedio de seu Presidente, requerer á Camara a prorrogação dos prazos para a apresentação de parecer ás emendas, em segunda, ou terceira
discussão, por mais cinco dias, que serão improrogaveis. Este requerimento não terá
discussão e poderá ser apresentado em qualquer momento da sessão, submettendo-o a
Mesa immediatamente a votos, com qualquer numero de presentes.
§ 6º Findos os cinco dias da prorogação, o Presidente, a requerimento de qualquer
Deputado, poderá dar para a Ordem do Dia seguinte o projecto e as emendas, sem
parecer, podendo neste caso, o Relator, nos cinco minutos de prazo para encaminhar a
votação, aconselhar á Camara a approvação ou a rejeição de cada uma das proposições,
em parecer verbal.
§ 7º O projecto, com as emendas e o parecer, entrará para a Ordem do Dia quatro dias
depois de lido, sendo, porém, indispensavel o intersticio de 24 horas entre a distribuição determinada pelo § 3º e o inicio da discussão.
§ 8º Esta discussão versará sobre o projecto englobadamente.
§ 9º Encerrada a discussão, serão submetidos á votação o projecto e as emendas.
§ 10. Em caso algum, por occasião da votação, poderá qualquer Deputado ocupar a
tribuna por mais de cinco minutos.
§ 11. Terminada a votação, irão os papeis á Commissão de Orçamento para a redacção final.
§ 12. A redacção final deverá ser feita no prazo maximo de cinco dias.
Art. 224. A Commissão de Orçamento indicará sempre, como observação, na parte do
projecto relativa á despesa com serviços que produzem renda, o total desta ao lado do
da despesa respectiva, e a differença entre as duas parcellas.
§ 1º Á Commissão de Orçamento será permittido, ao opinar sobre emendas, propor modificações ao projecto e ás emendas, offerecer outras novas, e apresentar substitutivos

937

Memória e análise de leis

de ordem geral a varias emendas, ou a grupos dellas que versem sobre o mesmo assumpto, ou sobre objecto de igual natureza.
§ 2º A approvação do substitutivo prejudicará a votação das proposições a que se referir.
§ 3º A Commissão de Orçamento, quanto ao offerecimento de emendas, quer na segunda, quer na terceira discussão, estará sujeita ás mesmas restricções impostas aos
Deputados.
Art. 167. Na elaboração do orçamento o producto de impostos, taxas ou quaesquer
tributos creados para fins determinados, não poderá ter applicação differente.
1928

Art. 221. Lei de orçamento é a especificação, com precisão e clareza, do total das receitas
cuja arrecadação se autoriza e das despezas a realizar dentro de um exercicio financeiro.
§ 1º A lei do orçamento é constituída de duas partes:
a) orçamento da receita;
b) orçamento da despeza.
§ 2º O projecto de lei do orçamento da despeza será organizado, discutido e votado por
ministerios, sendo enviado á sancção em conjuncto, constituindo uma só resolução
legislativa.
§ 3º Qualquer disposição orçamentaria que deva ser commum a todos os ministérios
será incluida no projecto de orçamento do Ministerio da Fazenda.
Art. 222. A organização dos projectos de lei orçamentaria compete á Commissão de
Finanças.
§ 1º A Commissão de Finanças apresentará á Camara dentro dos 30 dias seguintes ao do
recebimento da proposta da receita e despeza e tabellas explicativas, organizadas pelo Poder
Executivo, os projectos de lei do orçamento – um, para a despeza de cada ministério; outro da
receita.
§ 2º Si a Commissão de Finanças não apresentar, dentro do prazo determinado neste
artigo, esses projectos, entender-se-á haver adoptado os mesmos oferecidos no anno
anterior e o Presidente da Camara poderá dar para a Ordem do Dia da quinta sessão
que se realizar após os 30 dias a que se refere o § 1º, os orçamentos para receberem
emendas, cada um isoladamente, ou em grupos, ao seu criterio.
§ 3º Caso até o dia 3 de maio não haja a Commissão de Finanças recebido do Poder
Executivo propostas e tabellas, baseará o seu trabalho sobre as do anno antecedente,
para apresental-o dentro do prazo deste artigo.
§ 4º Na hypothese do paragrapho anterior, proceder-se-á de accôrdo com os arts. 2º do
Decreto nº 27, de 7 de janeiro de 1892 e 51, do Decreto nº 30, de 8 de janeiro de 1892.
§ 5º Recebidos pela Mesa, em qualquer hora da sessão, os projectos de orçamento offerecidos pela Commissão ou adoptados os do anno anterior serão, independentemente
de leitura no expediente mandados publicar e distribuir pelos Deputados, em avulsos impressos, não podendo o prazo de impressão e distribuição passar de oito dias,
improrogaveis.
§ 6º Durante os cinco dias uteis seguintes á distribuição dos avulsos, receberá a Mesa,
emendas a cada um desses projectos.
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§ 7º Não serão admittidas pela Mesa, mesmo em fórma de autorização, quaisquer
emendas:
a) que não tenham relação imediata com a matéria do orçamento annual, ou das finanças publicas;
b) com caracter de proposição principal, que deverão seguir os tramites regimentaes
dos projectos de lei;
c) que, de qualquer modo, importem em delegação ao Poder Executivo de atribuição
privativa do Congresso;
d) que, de qualquer fórma, augmentem vencimentos, ordenados, ou gratificações de
funccionarios, ou modifiquem a natureza e o titulo dos que elles percebem;
e) que autorizem, ou consignem, dotação para serviços, ou repartições, não anteriormente creados, ou previstos, em leis ordinarias em vigor;
f) que não mencionem e não limitem o quantum da despesa, bem como o quantum, a
natureza e, tanto quanto possível, as condições da operação de credito, que ordenem,
ou autorizem;
g) que, em geral, directa e precisamente, não caibam em lei de orçamento, a qual deve
apenas indicar, especificadamente, com precisão e clareza, o total das receitas cuja arrecadação autoriza e o das despezas a realizar dentro do exercício financeiro.
§ 8º As disposições prohibitivas do paragrapho anterior, emquanto não estiver votada a
reforma tributaria incumbida a uma Commissão Especial creada para esse fim, não serão aplicadas á creação, augmento, diminuição ou suppressão de impostos, taxas e outras contribuições que constituem a receita da União Federal (disposição transitoria).
§ 9º Findo o prazo do § 6º, serão as emendas mandadas publicar pelo Presidente, devidamente classificadas, dentro das 48 horas seguintes.
§ 10. Do acto da Mesa, recusando emendas que incidirem nas disposições deste artigo,
haverá recurso para a Camara, por occasião de ser discutida a acta, no dia em que forem publicadas no Diario do Congresso.
§ 11. As deliberações sobre as reclamações, formuladas de accôrdo com o paragrapho anterior, serão tomadas em Ordem do Dia e desde que haja maioria absoluta de Deputados
presentes.
§ 12. O Presidente remetterá, em seguida, as emendas acceitas á Commissão, que as
devolverá, dentro de 12 dias, com o seu parecer.
§ 13. Este parecer, com o projecto e as respectivas emendas, será publicado e distribuido
em avulsos, no prazo máximo de oito dias.
§ 14. Distribuidos os avulsos, o projecto entrará para a Ordem do Dia, sendo, porém,
obrigatório o interstício de 48 horas entre o inicio da distribuição e o da discussão
respectiva.
§ 15. As emendas não admittidas em projecto de lei orçamentaria serão enviadas, dentro de 48 horas, pelo Presidente, ao 1º Secretario, para que as destine ás Commissões
respectivas como projectos separados.
§ 16. O Presidente dará publicidade a qualquer emenda, ou disposição, que haja recusado, ou eliminado, indicando sempre o fundamento de sua decisão.
§ 17. Esta discussão, que corresponderá á segunda, será feita por artigos.
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§ 18. Encerrada a discussão, será o projecto submettido a votos, com as emendas
respectivas.
§ 19. Em caso algum poderá qualquer Deputado, por occasião da votação, ocupar a
tribuna por mais de cinco minutos.
§ 20. Votado cada projecto, com as emendas, em segunda discussão, voltará á Commissão, afim de redigil-o, no prazo maximo de tres dias, para a terceira discussão.
Art. 223. Feita, publicada e distribuída em avulsos, independentemente de leitura no
expediente, a redacção para a terceira discussão, receberá a Mesa emendas, durante os
tres dias uteis seguintes á distribuição.
§ 1º Na terceira discussão não se admittirão emendas que incidirem no § 7º do art. 222;
nem as que de qualquer modo tendam a diminuir a receita ou augmentar a despeza,
salvo, apenas, quando propusere01m o restabelecimento de medida consignada na proposta do Poder Executivo, ou consignarem verba para despezas já determinadas em lei.
§ 2º Findo o prazo deste artigo serão todas as emendas mandadas publicar, devidamente classificadas, dentro de 48 horas, pelo Presidente, que remetterá á Commissão
as acceitas.
§ 3º A Commissão devolverá, no prazo de 10 dias, as emendas com o seu parecer, que
será publicado e distribuído em avulsos, no prazo de quatro dias.
§ 4º Á Commissão será permittido, por intermedio de seu Presidente, requerer á Camara a prorogação dos prazos para a apresentação de parecer ás emendas, em segunda,
ou terceira discussão, por mais cinco dias, que serão improrogaveis. Este requerimento não terá discussão e poderá ser apresentado em qualquer momento da sessão,
submettendo-o a Mesa immediatamente a votos, com qualquer numero.
§ 5º Findos os cinco dias de prorogação, o Presidente, a requerimento de qualquer
Deputado, poderá dar para a Ordem do Dia o projecto e as emendas, sem parecer,
podendo neste caso, o Relator, nos cinco minutos de prazo para encaminhar a votação,
aconselhar á Camara a approvação ou a rejeição de cada uma dellas, em parecer verbal.
§ 6º O projecto, com as emendas e o parecer, entrará para a Ordem do Dia quatro dias
depois de lido, sendo, porém, indispensavel o intersticio de 24 horas entre a distribuição determinada pelo § 3º e o inicio da discussão.
§ 7º Esta discussão, que corresponderá á terceira, versará sobre cada um dos projectos
em conjuncto.
§ 8º Encerrada a discussão, serão submetidos á votação o projecto e as emendas.
§ 9º Em caso algum, por occasião da votação, poderá qualquer Deputado ocupar a
tribuna por mais de cinco minutos.
§ 10. Terminada a votação, irão os papeis á Commissão de Finanças para a redacção final.
§ 11. A redacção final deverá ser feita no prazo de cinco dias e, uma vez aprovada pela
Camara, será remettida ao Senado, no prazo maximo de tres dias.
Art. 224. A Commissão de Finanças indicará sempre, como observação, na parte do
projecto de orçamento relativa á despesa com serviços que produzem renda, o total
dessa ao lado do da despeza respectiva, e a dífferença entre as duas parcellas.
§ 1º Á Commissão de Finanças será permittido, ao opinar sobre emendas, propor modificações ao projecto e ás emendas, offerecer outras novas, e apresentar substitutivos,
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de ordem geral, a varias emendas, ou a grupos dellas, que versem sobre o mesmo assumpto, ou sobre objecto de igual natureza.
§ 2º A approvação do substitutivo prejudicará a votação das proposições a que se referir.
§ 3º A Commissão de Finanças, quanto ao offerecimento de emendas, quer na segunda,
quer na terceira discussão, estará sujeita ás mesmas restricções impostas aos Deputados.
§ 4º Sempre que o Presidente verificar, em qualquer phase da discussão ou da votação, que
uma emenda ou qualquer disposição do projecto incide na censura do art. 222, em seu
§ 7º, deixará de submettel-a á Camara, destacando-a para constituir projecto separado.
1904

Art. 183. Respeitado o disposto no art. 115 deste Regimento, a discussão do projecto
de orçamento será feita por ministerios na parte relativa á despeza e por artigos, na
relativa á receita e disposições geraes, na fórma dos artigos seguintes.
Art. 184. Organizado pela Commissão o projecto de orçamento da despeza de cada
ministerio ou o da receita, será entregue, á Mesa e esta o mandará imprimir e distribuir
em avulsos pelos Deputados, dando-o para ordem dos trabalhos, em 2ª discussão, 48
horas depois da sua distribuição.
§ 1º Não poderão ser propostas nem recebidas pela Mesa disposições ou emendas que
criem, reformem ou extinguam repartições publicas, criem ou extinguam empregos
publicos, augmenteam ou diminuam ordenados, revoguem leis de outra natureza ou
mandem vigorar as já revogadas, em summa toda e qualquer disposição de caracter
permanente, ainda mesmo sob a forma de autorização. Não poderá tambem ser incluida nas mesmas leis a autorização que importe em delegação das attribuições constantes
do art. 34 da Constituição.
§ 2º Encerrada a discussão do projecto e das emendas e artigos aditivos a elle apresentados, volverá o projecto assim emendado á Commissão para dar o seu parecer, no qual
poderá propôr as modificações que entender conveniente ao texto primitivo.
§ 3º Lido, impresso e distribuídos pelos Deputados, esse parecer será dado para ordem
dos trabalhos, 48 horas depois da sua distribuição, abrindo-se sobre elle discussão.
Nesta discussão não se poderá mais apresentar emendas.
§ 4º Encerrada a discussão, votadas as emendas e artigos additivos, e depois o projecto, volverá elle á Commissão para redigil-o conforme o vencido, afim de passar á 3ª
discussão.104

104

O Regimento de 1904 muda as disposições introduzidas anteriormente no art. 123 do Regimento
de 13 de julho de 1899. O art. 123 estabelecia que a segunda discussão dos orçamentos se faria pelo
seguinte modo: “Entregue pela Commissão, o projecto 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 emendas voltará á Commissão, que dará seu parecer, apresentando então as modificações que
entender propor ao texto primitivo. Lido o parecer e impresso, será dado para Ordem do Dia e abrir-se-há discussão sobre o projecto e emendas. Nesta discussão não se poderá mais apresentar emendas.
A votação terá logar, consultando o Presidente si a Camara approva o projecto, salvo as emendas, e
assim sendo deliberado, serão em seguida votadas estas.”
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Art. 185. Publicada e distribuida pelos Deputados a redacção de que trata o § 4º do
artigo antecedente, o Presidente dará o projecto para a ordem dos trabalhos, em 3ª
discussão, 48 horas depois dessa distribuição.105
Paragrapho unico. Não poderão ser apresentadas nesta discussão e recebidas pela Mesa
emendas creando despezas novas; si, porém, já estiverem creadas poderão ser diminuidas,
supprimidas ou restabelecidas, mas neste ultimo caso, sómente por accordo com a proposta
do Governo.106
Art. 186. Na 3ª discussão do projecto a Mesa observará o que está estabelecido nos
§§ 2º e 3º do art. 184.
Art. 187. Discutido e votado o projecto e emendas, e approvada a respectiva redacção
final, será elle enviado ao Senado, observadas as prescripções deste Regimento quanto
ás demais proposições.
Art. 188. Quando os projectos de orçamento forem devolvidos do Senado com emendas, se procederá como está recomendado nos artigos 145 e seguintes. Si, porém, faltarem apenas oito dias para o encerramento dos trabalhos legislativos, esses projectos,
bem como os de creditos solicitados pelo Governo, a juizo do Presidente da Camara
serão dados para Ordem do Dia, independentemente do parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas, ficando salvo, todavia, á mesma Commissão o direito de
verbalmente pronunciar-se sobre ellas durante a discussão. Dentro desses oito dias,
em caso urgencia, poderá também o Presidente da Camara consultar esta no sentido
de abrir e terminar a discussão immediata das emendas ao projecto; si assim resolver a
Camara, abrir-se-ha logo discussão, ficando preterida a Ordem do Dia.107
Art. 189. Na votação dos orçamentos sobre o que não estiver regulado neste capitulo
seguir-se-ha o disposto no capitulo seguinte no que lhes fôr applicavel. [Capítulo sobre
regras gerais de votação.]
1891

Art. 126. (...) Na 3ª discussão debater-se-há o projecto em globo, podendo-se com tudo
fazer quaesquer emendas: mas para se admittirem á discussão deverão ser apoiadas
pela quarta parte da Camara.108 Na 3ª discussão do orçamento não se admittirão emen105

O Regimento de 1904 muda as disposições introduzidas anteriormente no art. 128 do Regimento de
13 de julho de 1899. O art. 128 estabelecia que “redigido o projecto de orçamento, conforme o vencido
em 2ª discussão, será de novo publicado e distribuido pelos Deputados, declarando o Presidente que
o projecto ficará sobre a mesa por tres sessões diurnas afim de receber as emendas. Findo aquelle
prazo, voltará o projecto com as emendas á Commissão de Orçamento para dar o seu parecer. Lido e
impresso o parecer, será dado para a Ordem do Dia e sobre o mesmo e o projecto se abrirá discussão,
na qual não poderão ser apresentadas emendas”.

106

O conteúdo desse parágrafo aparece pela primeira vez no art. 128 do Regimento de 13 de julho de 1899.

107

O conteúdo desse dispositivo aparece pela primeira vez no art. 135, paragrafo único, do Regimento de
13 de julho de 1899.

108

O Regimento de 13 de julho de 1899 muda este dispositivo ao considerar, no art. 128, “a terça parte
dos membros presentes e votadas depois de ouvida a Comissão respectiva, excepto quando essas
emendas forem offerecidas pela maioria da mesma Commissão”.
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das creando despezas. Si, porém, já estiverem creadas, podem ser argumentadas, diminuídas ou supprimidas.109
Art. 140. A 2ª discussão do projecto da lei do orçamento será feita por ministerios
na parte da despeza, e por artigos na da receita e disposições geraes. Na 3ª discussão
observar-se-há a regra do art. 126.
1870

Art. 148. (...) Na 3ª discussão do orçamento não se admittirão emendas creando
despezas. Se porém já estiverem creadas, podem ser augmentadas, diminuidas ou
supprimidas.
Art. 156. (...) o projecto de lei do orçamento [terá] somente duas discussões, que corresponderão a 2ª e 3ª. Quando se discutir o 1º artigo poder-se-ha fallar em geral sobre
a utilidade, ou inconveniencia do projecto.
Art. 164. A 2ª discussão do projecto de lei do orçamento será feita por ministerios na
parte da despeza, e por artigos na da receita e disposições geraes, sendo convidados
para assistirem a ellas os respectivos Ministros. Na 3ª discussão observar-se-há a regra
do art. 148.
1831

Art. 142. (...) o projecto de lei do orçamento, terão [terá] somente duas discussões, que
corresponderão a 2ª e 3ª. Quando se discutir o 1º artigo poder-se-ha fallar em geral
sobre a utilidade, ou inconveniencia do projecto.
Art. 152. Cada huma das discussões da lei do orçamento será feita por ministérios,
entendendo-se huma discussão para cada ministerio.

79. Impedimento de votação na presença de Ministro de Estado
1870

Art. 188. Nunca se votará na presença do Ministro de Estado, que não fôr membro da
Camara.
1831

Art. 171. Nunca se votará na presença do Ministro de Estado, quando elle não for
membro da Camara, salvo nas questões de ordem, addiamento, ou urgência, á cujas
votações poderá assistir.

109

O Regimento de 13 de julho de 1899 acrescentava, após suprimidas, a possibilidade de as emendas
serem “restabelecidas, neste ultimo caso de accordo com a proposta do Governo”.
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80. Regras aplicáveis a Ministros de Estado na Câmara
1962

Art. 54. Aplicam-se aos Ministros e Subsecretários de Estado as normas previstas nos
arts. 84 e 85 do Regimento [de 1955].

81. Convocação de Ministro de Estado para respostas sumárias
de interesse nacional
1972

Art. 278. Os Deputados poderão formular requerimentos de convocação aos Ministros
para respostas sumárias sobre assuntos de interesse nacional de suas respectivas Pastas,
os quais ficam sujeitos à aprovação prévia da Mesa. Uma vez aprovados pelo Plenário e
enviados aos Ministros, estes comunicarão ao Presidente o dia do seu comparecimento
para resposta, que deverá ocorrer dentro de quinze sessões ordinárias.
§ 1º Fica destinado preferencialmente o horário de quatorze horas e trinta minutos às quinze horas das sessões para respostas aos requerimentos por parte dos Ministros de Estado.
§ 2º O Ministro terá até cinco minutos para responder; o Deputado interpelante poderá
fazer considerações ou pedidos adicionais de esclarecimentos em três minutos, tendo o
Ministro mais dois minutos para completar sua resposta.
§ 3º O Ministro de Estado que tiver mais de um requerimento a responder ocupará o
horário seguinte para fazê-lo.

82. Subsídio dos Deputados licenciados
1947

Art. 7º (...)
§ 3º Não tem direito a subsídio o Deputado afastado da Câmara na conformidade dos
arts. 49 a 51 do Constituição da República.
§ 4º Será pago, integralmente, o subsídio:
I – ao Suplente, no exercício do mandato, desde a data do compromisso;
II – ao Deputado licenciado mediante apresentação prévia de atestado médico.
§ 5º Será paga ajuda de custo ao Suplente no exercício do mandato.
Art. 8º (...)
§ 11. O Suplente que substituir, ou suceder, ao Deputado, terá direito ao recebimento do
subsídio desde a data do compromisso.
§ 12. O Deputado licenciado, mediante prévia apresentação de atestado médico, não
perde o direito ao subsídio.
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83. Procedimento em caso de comportamento indecoroso
durante sessão
1891

Art. 177. Os Deputados que nas sessões não guardarem o decoro devido serão advertidos
pelo Presidente, usando da formula – Attenção – Si esta advertencia não bastar, o Presidente
dirá: o Sr. ou Srs. Deputados F. e F. attenção –; si fôr ainda infructifera esta nominal advertencia, o Presidente os excluirá da sessão, com o accordo da Camara, por esta formula –
O Sr. ou Srs. Deputados F. e F. devem retirar-se – e os Deputados sahirão logo sem replicar.
1870

Art. 212. Os Deputados, que nas sessões não guardarem o decoro devido, serão advertidos pelo Presidente, usando da formula – Attenção – Se esta advertencia não bastar,
o Presidente dirá – O Sr. ou Srs. Deputados F. e F. attenção –; e se fôr ainda infructifera
esta nominal advertencia, o Presidente os excluirá da sessão, com accôrdo da Camara,
por esta formula – O Sr. ou Srs. Deputados F. e F. devem retirar-se – e os Deputados
sahirão logo sem replicar.
1831

Art. 195. Os Deputados, que nas sessoes não guardarem o decoro devido, serão advertidos
pelo Presidente, usando da formula – Attenção – Se esta advertência não bastar, o Presidente dirá – Sr. ou Srs. Deputados F. e F. attenção, e se for ainda infructifera esta nominal
advertencia, o Presidente excluirá da sessão, com acordo da Camara, por esta formula – Sr.
ou Srs. Deputados F. e F. devem retirar-se – e os Deputados sahirão logo sem replicar.
1826

214. Os Deputados, que na sessão não guardarem o decoro devido, serão advertidos
pelo Presidente usando da formula – Attenção –, se esta advertência não bastar, o Presidente dirá – Senhor, ou Senhores Deputados F. e F. attenção –, e se for ainda infructifera esta nominal advertencea, o Presidente os excluirá da sessão com accôrdo da Camara, por esta formula – o Sr., ou Srs. Deputados F e F. devem retirar-se – e os Deputados
sahirão logo sem replicar.

84. Necessidade de autorização prévia do Presidente para quaisquer
conferências, exposições, palestras ou seminários na Câmara
1972

Art. 42. (...)
§ 7º A realização de quaisquer conferências, exposições, palestras ou seminários, no
edifício da Câmara, somente poderá ser efetivada uma vez que tenha sido previamente
autorizada pelo Presidente da Câmara, que fixará data, local e hora para a mesma.
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85. Regras sobre servidores da Câmara
1962

Art. 110. Para os serviços da Câmara e de suas Comissões, sòmente a Mesa poderá requisitar funcionários de outras repartições públicas, autárquicas e de sociedade de economia
mista.
1949

Art. 190. (...)
§ 2º Entre os funcionários da Secretaria da Câmara não poderá ser incluído, a partir da
vigência dêste Regimento, servidor de qualquer repartição, nem ser desligado, temporariamente, para ter exercício fora dela, qualquer dos seus servidores.
1904

Art. 222. A Secretaria, sob a direção geral do 1º Secretario da Camara, terá um diretor,
quatro chefes de secção, sendo um incumbido da bibliotheca, dous porteiros, sendo
um da Secretaria e outro do salão das sessões, 14 continuos, e dous correios, com vencimentos fixados pela Camara, sob proposta da Mesa.
Art. 223. O director e empregados da Secretaria serão nomeados, dispensados do serviço e
demittidos pela Camara, em virtude de proposta da Commissão de Policia. Todos os outros
empregados subalternos serão nomeados e despedidos pela dita Commissão e dispensados
pela Camara.
Paragrapho unico. Os porteiros, continuos e correios, porém, que contarem mais de
dez anos de serviço, sómente poderão ser dispensados e demittidos pela Camara em
virtude de proposta da Commissão de Policia.
Art. 225. Os titulos de nomeação de todos os empregados da Secretaria serão assignados pelo Presidente, 1º e 2º Secretarios da Camara.
Art. 226. No intervallo das sessões a Commissão de Policia, ou algum de seus membros que ficar na Capital, se encarregará do governo e inspecção da Camara, communicando para esse fim as ordens necessarias ao director, que as deverá transmittir
aos porteiros, continuos e mais empregados e dando as demais providencias que as
circumstancias exigirem. Nesse intervallo não se preencherão as vagas que se derem
nos empregados da Secretaria.
1891

Art. 188. O numero e vencimentos dos empregados da Secretaria e dos mais que forem
necessarios para a guarda e serviço da Casa serão fixados pela Camara sob proposta da
Commissão de Policia, a qual estabelecerá em regulamento os deveres e attribuições de
todos os ditos empregados.
Art. 189. O director e empregados da Secretaria serão nomeados, dispensados do serviço e demittidos pela Camara, em virtude de proposta da Commissão de Policia. Todos
os outros empregados subalternos serão nomeados e despedidos pela dita Commissão
e dispensados pela Camara.
Art. 190. Os titulos de nomeação de todos os empregados da Secretaria e da Casa serão
assignados pelo Presidente, 1º e 2º Secretarios.
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Art. 191. A distribuição do serviço pelos empregados da Secretaria e subalternos pertencerá ao director da Secretaria, de accordo com o respectivo regulamento.
Art. 192. No intervallo das sessões a Commissão de Policia, ou algum de seus membros, que ficar na Capital, se encarregará do governo e inspecção da Camara, communicando para esse fim as ordens necessarias ao director, que as deverá transmittir
aos porteiros, continuos e demais empregados, e dando as demais providencias que as
circumstancias exigirem. Nesse intervallo não se preencherão as vagas que se derem
nos empregados da Secretaria.
1870

Art. 223. O numero e vencimentos dos empregados da Secretaria e dos mais que forem
necessarios para a guarda e serviço da Casa, serão fixados pela Camara sob proposta da
Commissão de Policia, a qual estabelecerá em regulamento os deveres e attribuições de
todos os ditos empregados.
Art. 224. O official maior, officiaes e mais empregados da Secretaria, e os porteiros
e continuos serão nomeados, dispensados do serviço e demittidos pela Camara em
virtude de proposta da Commissão de Policia. Todos os outros empregados subalternos da Casa serão nomeados e despedidos pela dita Commissão sem dependencia de
approvação da Camara.
Art. 225. Os titulos de nomeação de todos os empregados da Secretaria e da Casa serão
assignados pelo Presidente, 1º e 2º Secretarios.
Art. 226. As pessoas encarregadas do asseio e limpeza do edificio não terão titulos de
nomeação, e poderão ser chamadas e despedidas ao arbitrio da Commissão de Policia.
Art. 227. A distribuição do serviço pelos empregados subalternos da Casa pertencerá á
Commissão de Policia, sendo-lhes communicadas as ordens pelo Presidente.
Art. 228. No intervallo das sessões a Commissão de Policia, ou algum de seus membros,
que ficar na Côrte, se encarregará do governo e inspecção do Paço da Camara, communicando para este fim as ordens necessarias ao official maior, que as deverá transmitir aos
porteiros, continuos e mais empregados, e dando as demais providencias que as circumstancias exigirem. Nesse intervallo não se preencherão as vagas que se derem nos empregados da Secretaria e Casa.
1831

Art. 206. O porteiro, continuos, e mais empregados subalternos, que forem necessários
para guarda e serviço da Casa, serão propostos á approvação da Camara pela Commissão de Policia, a qual distribuirá á cada hum delles o serviço, de que houver de ficar
encarregado, ordenando-lhe o modo por que o há de executar.
Art. 207. A mesma Commissão proporá o numero, e ordenados de todos os empregados subalternos para a Camara decidir e que parecer acertado.
Art. 208. Todas as ordens aos empregados, de que fazem menção os dois artigos antecedentes, serão communicadas pelo Presidente.
Art. 209. Os titulos destes empregados, e de todos os da Camara, serão passados na
Secretaria da Camara, assignados pelo Presidente, e 1º Secretario.
Art. 210. As pessoas destinadas para o aceio, e limpeza do edificio, não terão titulo, e
poderão ser tomados e despedidos ao arbitrio da Commissão.
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Art. 211. No intervallo das sessões a mesma Commissão, ou algum de seus membros,
que ficar na Corte, se encarregará do governo, e inspecção do paço da Camara, distribuindo para este fim as ordens necessarias ao porteiro-mór, e continuos, e dando as
mais providencias, que as circumstancias exigirem.
1826

225. A Commissão de Policia proporá porteiro, continuos, e mais empregados subalternos, que forem necessarios para guarda, e serviço, da Camara, destribuindo a cada
hum o serviço, de que houver de ficar encarregado e ordenando-lhe o modo por que o
ha de executar.
226. A mesma Commissão proporá o numero, e os ordenados de todos os empregados
subalternos, e a Camara decidirá o que lhe parecer acertado.
227. Todas as ordens aos empregados subalternos serão communicadas pelo Presidente.
228. Os titulos dos empregados subalternos serão passados na Secretaria da Camara e
asignados pelo Presidente e Primeiro Secretario.
229. As pessoas destinadas para o asseio, e limpeza do edificio, não terão titulo; e poderão ser tomadas, e despedidas ao arbitrio da Commissão.

86. Regras sobre o Diário da Câmara
1826

230. A redacção do Diario será encarregado a huma Commissão, que terá debaixo da
sua inspecção redactor, e tachygrafos.
231. O Diario será destribuido gratuitamente pelos membros desta Camara, e da dos
Senadores.
332. Igualmente se destribuirá de graça a todas as Camaras do Imperio, a que será
enviado pelo expediente da Secretaria.
233. As Camaras facilitarão a leitura do Diario a todos os cidadãos pelos meios, que
lhes parecerem mais proprios.
234. A taxa do Diario será regulada pela maneira que faça face as despezas, com tanto
que seja sempre vendido pelo menor preço, que o de qualquer periodico.

87. Despesas extraordinárias
1949

Art. 191. Nenhuma despesa extraordinária da Secretaria da Câmara, excedente de cem
mil cruzeiros, será realizada sem prévia proposta da Mesa, aprovada pela Câmara.
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88. Forma de comunicação da Câmara com o Senado e com os
outros Poderes
1947

Art. 1º (...)
§ 3º A Câmara dos Deputados comunicar-se-á:
I – com o Presidente da República, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal,
do Tribunal Superior Eleitoral e das Assembléias estrangeiras, por intermédio do seu
Presidente, de Comissão, ou de mensagem de sua Presidência;
II – com a Mesa do Senado, por intermédio de Comissão, ou de ofício do 1º Secretário
ao 1º Secretário daquela Casa;
III – com os Ministros de Estado, por intermédio do Presidente, ou do 1º Secretário,
ou por ofício deste;
IV – com as demais autoridades, por intermédio, ou por ofício, do 1º ou do 2º Secretário.
1928

Art. 4º A Camara dos Deputados corresponder-se-á:
a) com o Presidente da Republica, por Commissões e por intermédio pessoal do seu
Presidente, ou por mensagens por esse assignadas;
b) com o Senado, por meio de Commissões, ou de officios do seu 1º Secretario ao 1º
Secretario daquelle ramo do Congresso Nacional;
c) com os Ministros de Estado, por intermedio de suas Commissões, em conferencias,
ou por escripto, e por officio do seu 1º Secretario;
d) com as demais autoridades, por intermedio do 1º ou do 2º Secretario.
1870

Art. 205. A Camara se communicará com o Imperador por meio de Deputações
nomeadas d’entre seus membros.
Art. 206. Quando houver de enviar-se alguma Deputação ao Imperador, o 1º Secretario
participará ao Ministro do Imperio, por officio, para que se designe dia, hora, e lugar para
a sua recepção.
Art. 190. A communicação com o Senado, fóra dos casos em que deve ter lugar por
Deputações na fórma da Constituição, será feita por officios do 1º Secretario da Camara
dirigidos ao 1º do Senado.
Art. 208. A Camara se communicará com o Governo por meio do 1º Secretario, que
dirigirá seus officios aos Ministros de Estado competentes.
1831

Art. 188. A Camara se communicará com o Imperador por meio de Deputações formadas de seus membros.
Art. 189. Quando houver de enviar-se alguma Deputação ao Imperador, o 1º Secretario
participará ao Ministro do Imperio, em officio, que a Camara tem deliberado enviar
huma Deputação ao Imperador, para que se lhe designe dia, hora, e lugar para a sua
representação.

949

Memória e análise de leis

Art. 190. A communicação com a Camara dos Senadores, fora dos casos, em que deva
praticar-se por Deputação na forma da Constituição, será feita por officios do 1º Secretario dirigidos ao 1º Secretario do Senado.
Art. 191. A Camara se communicará com o Governo por meio do 1º Secretario que
dirigirá seus officios aos Ministros de Estado competentes.
1826

205. A Camara se communicará com o Imperador por meio de Deputações formadas
de seis membros.
206. As Deputaçoens, fora dos cazos, em que a Constituição determina o numero de
Deputados, de que devem compôr-se, serão formados de hum numero duplo, em todos
os outros cazos, em que a Camara as enviar ao Imperador.
207. O Primeiro Secretario partecipará officialmente ao Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que a Camara tem deliberado enviar huma Deputação ao Imperador,
para que se lhe designe dia, hora e lugar para a sua recepção.
208. A communicação com a Camara dos Senadores, fóra dos cazos, em que se deve
pratecar por Deputação, na forma da Constituição, será feita por officios do Primeiro
Secretario derigidos ao Primeiro Secretario do Senado.
209. A Camara se communicará com o Governo por meio do Primeiro Secretario, que
derigirá os seus officios aos Secretarios de Estado competentes.

89. Eleição do interventor
1934

Art. 130. Quando a Camara resolver eleger o interventor, nos termos do art. 12, § 1º, da
Constituição, o processo a seguir será o mesmo adoptado para a eleição dos membros
da Mesa.

90. Procedimento para convocação extraordinária do Congresso
Nacional por um terço dos membros da Câmara
1955

Art. 198. Sempre que o têrço da Câmara dos Deputados comunicar ao seu Presidente haver resolvido convocar, em sessão extraordinária, o Congresso Nacional, na conformidade do artigo 39, parágrafo único, da Constituição, esta resolução será transmitida ao Presidente do Senado, para as providências necessárias, nos têrmos do Regimento Comum.
1949

Art. 185. Sempre que o têrço da Câmara dos Deputados comunicar ao seu Presidente
haver resolvido convocar, em sessão extraordinária, o Congresso Nacional, na conformidade do art. 39, parágrafo único, da Constituição, a resolução será transmitida ao Presidente do Senado, para as providências necessárias, nos termos do Regimento Comum.
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1947

Art. 107. Sempre que o têrço da Câmara dos Deputados comunicar ao seu Presidente
haver resolvido convocar, em sessão extraordinária, o Congresso Nacional, na conformidade do art. 39, parágrafo único, da Constituição da República, a resolução será
transmitida ao Presidente do Senado Federal, para as providências necessárias, nos
têrmos do Regimento Comum às duas Câmaras.

91. Disposições de caráter transitório
1972

Art. 294. A Mesa providenciará, mediante concorrência pública, oportunamente, sobre a instalação de aparelhagem destinada ao registro eletrônico das votações.
Parágrafo único. Adquirida essa aparelhagem, a Mesa elaborará projeto de resolução
que modifique como convier, as disposições regimentais referentes à votação.
Art. 292. O Presidente da Câmara dos Deputados determinará o arquivamento: das
proposições apresentadas na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª legislaturas; das emendas constitucionais
apresentadas anteriormente à promulgação da Constituição; dos projetos declarados
inconstitucionais nos termos das Constituições de 1946 e 1967; das proposições mandadas arquivar pelas Comissões; e dos projetos de abertura de créditos suplementares
ou retificações orçamentárias de exercícios anteriores.
§ 1º Ao final da presente legislatura e da próxima, serão igualmente arquivadas as proposições que se encontrem em tramitação há mais de duas legislaturas, com pareceres
ou sem eles, exceto as ressalvadas no art. 117.
§ 2º O Presidente da Câmara determinará o exame dos documentos de caráter secreto,
sigilosos e confidenciais e das atas de sessões ou reuniões secretas que contem mais de
trinta anos, opinando pela liberação dos mesmos ou pela manutenção desse caráter por
novo prazo.
Art. 295. As proposições já distribuídas não sofrerão redistribuição por força da criação das novas Comissões, salvo a requerimento do Líder da Maioria ou da Minoria.
Art. 296. Até o término da presente legislatura, a critério dos Líderes, poderá ser mantida a atual composição numérica dos Vice-Líderes.
Art. 297. A Mesa promoverá, em caráter experimental, estágios de trabalho em seus
serviços legislativos, para universitários de todo o País.
§ 1º A inscrição será feita mediante requerimento pessoal de cada pretendente, atendendo à regulamentação que será baixada pela Mesa.
§ 2º O número de estagiários será fixado mediante ato da Mesa e a duração do estágio
será de uma sessão legislativa.
§ 3º Os estagiários estarão sujeitos ao regime disciplinar dos funcionários da Secretaria da
Câmara e obedecerão a normas fixadas pela Mesa quanto aos locais e horários de trabalho.
§ 4º As despesas decorrentes do disposto neste artigo constarão do orçamento.
§ 5º Ao término do estágio, cada estagiário apresentará um relatório escrito e receberá
um certificado expedido pela Secretaria da Câmara.
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Art. 300. Os atuais Presidentes ou Vice-Presidentes de Comissão, que já exerçam qualquer desses mandatos há duas sessões legislativas, não poderão ser reeleitos.
1955

Art. 204. As Comissões Permanentes, Transitórias, de Inquérito e Especiais, em funcionamento, quando da promulgação dêste Regimento, continuarão com a composição
e atribuições do tempo em que foram constituídas.
Parágrafo único. Sòmente na primeira sessão legislativa da próxima legislatura, as Comissões passarão a ter a composição e atribuições dêste Regimento.
Art. 205. A Mesa da Câmara providenciará oportunamente, sôbre a instalação de aparelhagem destinada a votação por processo automático, mediante concorrência pública.
Parágrafo único. Adquirida essa aparelhagem, a Mesa elaborará projeto de resolução,
que modifique, como convier, as disposições regimentais referentes à votação.
1949

Art. 193. A Mesa da Câmara providenciará, oportunamente, sôbre a instalação de aparelhagem destinada à votação por processo automático.
Parágrafo único. Adquirida essa aparelhagem, a Mesa elaborará projeto de resolução,
que modifique, como convier, as disposições regimentais referentes à votação.
Art. 194. Os artigos 23 e 24 dêste Regimento e os parágrafos 3º e 11 do art. 27 somente serão aplicados na próxima sessão legislativa, permanecendo em vigor, até então,
o art. 20 e seu parágrafo único e os parágrafos 1º, 10, 12 e 18 do art. 33 do Regimento
anterior.
Art. 195. Dentro em dez dias após a vigência dêste Regimento, a Mesa providenciará, juntamente com os Líderes e o Presidente da Comissão de Finanças, sôbre a execução do art. 26 e seus
parágrafos.
Parágrafo único. A Mesa providenciará, em igual prazo, juntamente com os Líderes,
sôbre o preenchimento, nas Comissões, dos lugares vagos em conseqüência de disposições dêste Regimento, ou criados pelo mesmo.
Art. 196. Tôdas as Comissões Especiais e de Inquérito, exceto as previstas no § 3º do
art. 29, e a Comissão de Mudança da Capital da República ficarão automaticamente
extintas, trinta dias após a vigência dêste Regimento, se antes não houverem encerrado
as suas atividades.
Art. 197. Todos os projetos, inclusive os de iniciativa do Poder Executivo, que, vinte
dias após a vigência dêste Regimento, permanecerem sem parecer inicial, serão mandados incluir em pauta, pela Mesa, para recebimento de emendas, procedendo-se, daí por
diante, em relação a êles, na conformidade das novas disposições regimentais.
Art. 198. A marcha das demais proposições em curso será regulada pelo disposto neste
Regimento, em combinação, se necessário, com o que estabelecia, a respeito, o Regimento
anterior.
Parágrafo único. Os projetos que, pelo sistema do Regimento anterior, estavam sujeitos
a duas discussões, serão a ambas submetidos, ressalvado o disposto no art. 197, e desprezada, se fôr o caso, a discussão suplementar prevista naquêle Regimento.
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92. Entrada em vigor do Regimento
1972

Art. 301. Esta Resolução entrará em vigor trinta dias após a sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
1962

Art. 111. Esta Resolução será promulgada pela Mesa da Câmara e entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
1955

Art. 206. Êste Regimento será promulgado pela Mesa da Câmara, entrando em vigor
na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
1949

Art. 199. Êste Regimento será promulgado pela Mesa da Câmara e entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
1947

Art. 132. Este Regimento será promulgado pela Mesa da Câmara e entrará em vigor na
data da sua publicação.
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Pretende-se que, dessa forma, o Legislativo cumpra mais um dos papéis a que se
propõe. Em apreço à transparência dos atos e fatos legislativos, busca-se aprofundar o debate em torno da construção das leis e de seus conteúdos, além de
proporcionar melhor nível de informação à sociedade brasileira acerca da legislação que a orienta e disciplina.
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Busca-se, assim, registrar e analisar, a partir da perspectiva daqueles que desempenharam atividades técnicas na fase de elaboração e criação da lei, o processo
em que foram gerados os textos legais e, na medida do possível, os fatores determinantes da forma final de seus termos.
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Como evoluíram as regras que regem os
trabalhos da Câmara dos Deputados desde
1826, quando foi aprovado o primeiro regimento interno? Que disposições normativas
do tempo do Império ou da Primeira República ainda subsistem no texto atual? Em que
momento político-constitucional cada norma interna foi adotada, e quais as alterações
por que passou ao longo do tempo? Esta publicação tenta responder a essas questões por
meio do resgate e da organização das normas
regimentais dos vários períodos da história
da Câmara dos Deputados.
O esforço aqui empreendido tem como propósito oferecer aos estudiosos da instituição
parlamentar brasileira uma fonte documental inédita para subsidiar pesquisas na área.
Certamente se constitui em material relevante para ampliar o foco das análises de
cientistas políticos, juristas e outros profissionais interessados que se dedicam a investigar e compreender a evolução de nossas
instituições políticas.
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