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REGIM.EN-TO INTERNO Dl CAMARl DOS DEPUTADOS.

CAPITULO I..
D'A SESSÃO PREPARATORIA. (

1)

Art. t.•· No primeiro anno da legislatura compareceráõ o&
Dcputad'Os, no salão da respectiva Carnara, dezoito dias antes
do destinado para a abertura da Assem biéa Ger·a1.
Art. 2. 0 A's onze horas da manhã occupará a cadeira- da
11resi'dencia o Deputad'o, que f6r mais velho em idade d'·entre
os presentes; e convi'dará para servirem interinamente de Secr"etarios os quatro Deputados, que mais moços lhe parecerem :
haven·do reclamação de que existão outros mai& moços-, 9s presentes d'ecidiráõ, pnr meio de votação, quacs devã-o ser chamadios.
Art. S.•· Formada assim a M·esa,. cada trm dos Deputados
entregará ao Preside'nte o seu di·pl<>ma, e um d0,s Secrefarios
fará relação nominal dos apresentados.
Art. 4. 0 P'or esta relação serão chamad:ó.'1 os Deputados para
dar seu voto em escrutin io secreto, pela fórmµ dispos·t11 no
Capjtulp VH, para Presidente, Vice- Presidente e Secretarias,
q_ue tem d;e servir até·a eleição da Mesa de que lra!a o· Cap) tul'o IJ, a quat d·eve faier~so- !o:go depois .da abe1:tura da
Assembléa Geral.
·
Att. ·5-. •·Em· scguid\:t o· P'resid'enfe· n'0mearã uma 1wmmissão
de cinco membros, a qual', á vista· das aetas e)eiforaes; diplqmas,
rcprcsentaçõe!' ou' denuncj'as· qne forem· pre&entes á' (}amara ou
á mesma C::ommissão, organizárá-:
§ 1. º Uma lista dos Deputado·s por Di'stri'ctos eleitoraes, cµja
c l~ição não otrereça duvida, Jl'em soffra· oontestação, sendo essa
ltsta approvad'a pela €amara mediant1' votação do respectivo
narecer, 11.presimtado pela eommissão em breve prazo. .
§ t.•' Outra lista dos Deputados, por districtos éleitoraes igualmente, .euja eleição fôr contestada por protesto ou· denuncia
contra 11. sua validade, apresentados á Camara, ou n:is actas das
e'Ieições primarias ou secundarias.
§ 3. 0 Dos l}eputados da primeira lisfa se liraráõ á sorte tres
c.o.'mmissões de nove membros cada uma.
§ 4.• ·Est;is com.!Jlissões, ·distribuindo por seus membros o
e~.a.me lfa.s ele,ções que couberem a cada uma, nomearáõ d'cntre
{ i ) Emenrlas. approv.adas nas sessões d.e 31 de Agosto de 4860, e H de
Agosto de 1866.

-6elles. um, relator, que presidirá e .deverá dirigir e redigir os
traba lhos da commissão em relação a cada districto eleitoral,
Art. 6. A' primeira Commissão pertencerá o inquerito sobre
as eleições das Províncias do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy .
Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba e Pernambuco.
A' segunda, das Províncias das Alagôas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro e S. Paulo.
A' terceira, das Províncias do Paraná, Santa Catharina , Rio
Grande do 81:11, Mato Grosso, Goyaz, e Minas Geraes.
Art. 7. 0 Recebidos os respectivos documentos, cada Com missão prestará nas. mãos do Presidente juramento solemne de
bem e fielmente proceder ao inqueri to; e logo annunciará, pelo
jornal que publicar os debates da Camara, a hora em que celebrará as suas sessões.
§ 1. 0 A estas sessões, em salão privativo, admittir-se-hão todos
os interessados no inqu erilo,. e qualquer cidadão que o requerer
por escripto, . ou concorrer para o esclarecimento da ven;l ade .
· § 2. 0 Informada a Commissão verbalmente, por cada um
dos relatores, das qu esLões suscitadas nos documentos, convipará aos interessados, seus advogados ou procuradores, p_ara
o!Terecerem as suas exposições a respeilo do processo eleitoral
unicamente. Destas exposições dar- se-ha vista para contestai-as
ao candidato que o requerer por si, por advogado ou. procurador,
ou a qualquer Deputado que o pedir na falta daquelles .
§ 3.º Guardadas sempre a ordem.e solemnidades precisas, a
Commissão em seguida celebrará conferencias para ouvir as
observações que os interessados ou seus procuradores e advogados, e qualquer Deputado, houverem de fazer oralmente sobre
a materia propria do inquerito; e estes debates duraváõ emquanto
o permittir a maioria -da Commissão.
§ 4. 0 Logo depois a Commissão formulará o relatorio do in-..
querito sobre as eieições de _cada dislricto, concluindo com o
seu parecer em artigos precisos.
·
Art. 8. º. As exposições, as contestações e o relatorío serão logo
j1~pressos no jornal da casa, e qistribuidos em avulso com o voto
em separado, se houver, de qualquer membro da Commissão .
Cinco dias depois dessa pubUcação, o Presidente · da Camara
dará para a ordem do dia a v_otàção, sem mais debate algum, dos
pareceres .de cada inquerilo com os votos em separado, e as
emendas que qualql:ler Deputado houver submetlido ao juizo
· ·
.
da Co.mmiss.ão. .
§ 1.º Nas eleições duvidosas, a requerimento de qualquer
Deputado, apoiado pela terça parte dos presentes, e independente
de votação, fica.rã adiada a votação dos pareceres na parte respectiva, até que haja na !)asa metade e mais un-1 dos membros
de que a Camara se compõe.
_
§ 2. º Quando a maioria de qualquer das Com missões concluir
o seu paÍ'ecer, annullando a eleição .de um ou !fiais Deputados
0

-7por qualquer districto, ficará o mesmo parecer adiado para ser
votado depois da abertura da Assembléa Geral, na parte rnlativa
ao diploma ou diplomas, cuja validade não fôr reconhecida,
precedendo neste caso discussão igual á de qualquer parecer de
Commissão. (2)
§ 3. 0 Em todos os mais caso> a Camara decidirá, qualquer que
seja o numero dos membros presentes, nas sessões preparatorias.
A rt. 9. 0 A' 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.
Hwendo pr.irogação das horas da sessão, ficará adiada a
vota ção do parecer de que se tratar para o dia seguinte.
Art. 10. Verificada a legalidade dos .poderes, se acharem-se
presente; D.iput.ados em numero de metade e mais um (3),
se fará a devida communicação ao Senado, e ao Governo por
intcrmedio do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, rcmettendo-se a este a lista-nominal dos Deputados
presentes, e pedindo-se na mesma occasião a declaração do dia,
hora e lugar em que o Imperador receberá a deputação que
tem de requerer designação do dia e hora da misssa do Espírito
Santo, na Capella Imperial, assim como da hora e lugar da
scssao Imperial da Abertura da Assembléa' Geral.
Quando não puder abrir-se a Assembléa Geral no dia marcado
na Constituição por não haver o numero exigido de Deputados,
proceder-se-ha na fórma determinada no art. 29 do Regimento
commum (4).
Art. 11. Os Deputados se rcuniráõ diariamente em sessão
preparatoria até que esteja concluída a verificação dos poderes ,
ou tenha lugar a abertura ·da Assembléa Geral.

(2) Decidio-se, em sessão de 23 de Abril de 1861, que ao caso de uma
eleiçã9 d~ Deputados em que houve duplicata de diplomas não era applicavcl
a d1spos1ção do § 2. 0 do art. 8. 0
(3) O numero total dos Deputados é actualmente de 122 a saber:
Amazonas........ . ............. 2 Bahia ........ . ....... . ......... 14
Pará........................... 3 Espírito Santo................. 2
Maranhão...................... 6 Rio de Janeiro ...•.......•..... 12
Piau~y ••.•...•............. ~.. 3
llfinas Geracs ..•................ 20
Ceara.......................... 8 S. Paulo........... . ........... 9
Rio Grande do Norte........... 2 Goyaz . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Parahyha . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 5 i\lato Grosso. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pernambuco ...•. ......•. ...... 13 Parauá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Alagôas.................... ... . 5 j Santa Catharina................ 2
Sergipe................. . ...... 4 S. Pedro. do llio Grande do Sul. li
(4) Quando em ambas, ou em alguma das Camaras, não hoÚver o numero
· de Senadores e Deputados para principiarem as sessões no dia marcado
na Constituição, ou no d~u da convocação extrn0rdinaria, se da rá parte
ao lr_npera~or pela, Secretana de Estado dos Negocios do lmperin, e a mesma
part1~1p~_çao. se fara logo que o numero estiver completo, procedendo-se pela
maneira rnd1cada no art. 28 deste Regimento. (Regimento Commum , art. 29).

-8Art. 12. Os Deputados que não puderem comparecer mand ará'õ comtudo o seu diploma e a exposição por escripfo dos
sclis i'mpedimentos. Estas escusas, bem como os. diplomas, que
as companh'arem, ser.ã'o remettidas· ás respectivas commissões-.
Se as escusas forem desattendidas, se fará saber por officio
aos· Deputados que se escusárão a fim de que comparcç:ão.
Art. 13. No cas0 de m<wte do Deputado, 0pção p01: outro
distri:cto, o'U perda do seu lugar poli qualqu.e r motive', se-fará
ao Gov.ernu a devi<!a, con'lmunicação, para q.ue mande proceder
á nova efoi·ção no tespecti.vo· districlo .
A:. rt. U .. N:~>s out1:0s annos da legislatura, e nas s ~ssões ext rao r.d lrrari·as, co'mcçará a sess·ilo preparatoria seis dias anLes
d o destinado para a ab,.rtu-ra dà Asse1J1bléa Ge11al, a fim de se
ve:rifica-r se· ha na Côrle o numero de Deputados necessario para
a dita a·bertu.ra ;· e, havendo, fazer~se ª' pai1ticipaçao de art. 10.
Art , rn. Nesta sessão serviráõ o Presidente e Secretarios
q.ue o tiveréni sido no ultimo mez d.a sessão anlecedent:e ; e
para examinar a.s escusas·e di-plomas 1 que de novo apparecerem ,
se (Vi·râ a Commissã.ó de Poderes da mesma sessão até que se
n orri~e a que deverá s.crvir na nova.
Art. 16 , A sessão prepa-ra;hori.a de que trata o ar!. U, durará
os dias que forem necessarios para os trabalhos, d!l' q1w a
Camara se tiver de óccupar a~é a abertura da Assembléa Geral .
Art. 17. A.ntes da Sessão lmpeFial da abertura coecGrreráõ
os DeputadGs, no dia e hota que fõr dt·;,ignada pelo Im~e r.ador ,
á Capella Imperial para assistirem á missa do Espjrilo Sant~ ;
e dep0is deste ac-tp,, sendo 00 prim eiro a11no d.a legislatufa,
p restaràõ rias mãos d:a maior Autoridade ou Dig-nidade Ecclesiastica que se achar presente, o jur.ar:ne.nlo segui-nte :-<<- Juro
« aos Santos Evangelhos manter .a Religião Catholica Apostolica
« R:omana, o-bse-rvar e fazer õbserv·ar a Constitui\)ão-, sustentar
« a indivisibilidade do lmperio, a aclual Dynastia Imperante,
« ser leal ao Imperador, zelar os dire.itos dos povos, e pro,rrH>-ver
« quanto em mim couber a prosperidade geral da N.ação . »
Os Deputados, que não prestar!)nt juramen"to n.a Capella
Imperial,_ o farão Ba Camara perante o seu Presidente . ·

CAPITULO II.
DA !UESA.

Art. 18. A Mesa será composta de um Presid'ente-e qüatro
Secretar.ios, que serão e!.eHos para. servirem por um mez; •tn.a s
poderão ser releitos.
Art. 19. Nas sessões exlraordinarias e nas prorogaçõ~s,
ser viráõ ó Presidente e Secretarios, que o tiverem sido uitima -
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