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Regimento 'Interno oa Assemoléia Nacional Constituinte 

Decr et o· n . 22 .621 - de 5 de Abril de 1933 

DA.l::l ::>El::lSü J~;:) l'.ltKl'AH..\'l'ORIA' 

Ar L. 1 ". Os candidatos ;;t Assembléia Nacional Consti
tui nLe, devid amente dip lomado.', se r eun irão cinco di as an les 
ela ·data d a instalacão solene, :l:s 1 L, horas, 'IlO edifióo da an
Liga Garoara dos Deputados, des tinado á sede da As-sembléia, 
ai'i:m d e, sob a P resi·dencia do Prcsi·dente do Tr.ibunal Su
perior •de J ustiça Ele:i.toral ou ·do Jui z dêste Tr ibuna.! p or 
ele desigmado, 1·ea.l iz·ae sessões 1we:parator ias . . · · 

Art. 2• . n eclarada aberta a sessão, serão os dip lomados 
vr •sentes convicl:J.dos a entreg-ar os seus diplom1~s. 

Art. 3•. Terminado o eecebimento, o Presidente dará p or 
Jinda a primeira seSGã.o •e, auxiliado ·pel'O Secretá:r i·o da Pre
~·i dencia d:a Assembléia Nacional (ant igo Secretár io 1dla Pre
sidencia ·ela Cam.aea) e ou tros funci·O·narios da Secr-etar ia 
cr uc julga.r n ecessari os, orgrun.i zará uma list a dos .ca;ndidato ::; 
p-ossui-dore-s de diplomas nas concl ic;õ-es leg·ais, ou tra dos ca.LJ. 
didatos de diplomas duvidosos, si os .. hoLLver, e a in da uma 
teroeira lista elos su p lentes dos candid atos dip lom ados le
ga lmen te. 

Art. 4°. Q. di.ploma.s, que, por qual-quer motiv-o, forem 
,julgados duvi·dO\Sos serão imodiatamente enviados ao Tri 
bunal ·Superior de J u s•tiça E leitor.al, .af-im de que- êste, oorn 
urgencia, res·ol v a a res•pei:to. 

A.rt. 5•. Os clipJo.mas pedc i~o s em suas ·co.ndiçõus e.xlr in
seca-s, mesmo con~eslaclos c•n1 se1t' me r .i ~o, darã.o a·os s·e u;; 
pm~~a·clores -Lodas as gm'<llllia:; e· cl i~: eitos que ês-Le HegiJn enlo 
estabelece até que a jus ti\:·a eleilo.l'a l ctcci la o contrú1·io . 
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ArL 6°. As lis~as acima referida·s deverão ficar organi
za.das de.n~ro ·do n.razo de 2/f horas e serão li·d'as em sessão 
par a conhecimento dos i-nter.essa·clos e .imediata publ icação no 
Diw'io ela fl ssen~b léid No.cion1al . 

Art. 7°. Os cnnclid;1Los, cujos dip lomas n ão forem jul
gados validos, não poderão tomar parte nas sessõ•<:Js . 

Ar~. 8°. No m esmo dia em que fôr feita a ciLada publi
ea(~ão, qs ç.nnd i elE' tos .i qlga(los Jegalrn~nte çlip lon11.\clQl3, ~inda 
sob á. P t'Os iclonci a do J niz a que se re.fer-l:l o ·4Ft. 1 q dêste 
R.eg·imento, farão n rl cição. um escruLinio secreto, ele um 
candidato diplomado nas mesmas condições para Presidente 
ela Assembléia Nacional C0ns ti t:uinte. desde que se achem 
presentes, pefõ memos, . a metade '8 ·mais uni do total dre r e
presen[an l.es, isto é, 128. 

Art. g•, A apurQ,ção dessa 'e lRição será pessoalmente feib 
p el·o J11iz P r c::;idcntc elas ,scssõE's prcpa.ratorias, sendo decla
rado ele ilo o qu e tiYcr obtido a maioria absoluta dos su
fí'agir~ . 

Pae:ígrafo nntco. Se nenhum ·dos vo~a.dos obtiver maior ia 
;:,bs.o l pt~, pro·çede-:r-'se..,á a um segundo es-crutin~o, e•m que ~6 
poder~ o 'sér sufragados os cjois nomes ·q1.1e t iver-em sido mais 
v6~ados no priq1eiro -escrutipio; se l10uver, nesse primeiro 
F:scnüinio, ma is ·de do.is ·Sufragt~,çlo·s pqm votagã·o igual, a 
sorte de-cidirá quais os dois nomes que devem - entrar n o se 
gundo ésorutinio. Jilm caso d-e empa[e, nesse seg·1..mdo escru 
tínio, a sor le decidirá qua l elos valados deverá ficar no cargo. 

~-\.r ~ . 10. Depoi s de fazeP a proclamação do Presider.;•te 
assiw \=l l e i ~(); Q .·Juiz Presidente elas primeiras sessões prepa
ra~ori ~s cl~n'ú. por finc\a a spa incumbencia e a sessão. 

A.rt. 11 . A s·esswo prep~rnto!~~~ seglünte será presidic]a 
pulo Hresid en Lo oleilo, o qual -convi·ct-arii p(:l.r~ Seereta:riqs pro
vis·ol·ios rrua~ro elos cliplomacl rJ.s , Pealizando,...s:e neste 1-uesmo, 
clia, cle sclo que estejam presenbes, pelo menos, a metade e 
111ais um do Lolal elos membros ela Assemblé ia, a eleição de 

doi s Vice,.,:):>·resicl·entes, q u a~r-o Seçretarios 13 dois Secretarias 
suplentes. 

Art. 12. E s ta eleição será f eil::\ em escrutínio secreto e 
em ~res ceclulas, sendo uma para o fo e o 2° Vice-Presidentes, 
n segunda para 1° e 2° Seel'elarios e a última lJara 3o e 4o Se
cre tarias. Serão considerados eleitos os que obtivere:m mai-Ol'Ía 
absoluta ele voto's. Na falta de •maioria absolu ta, enLrarão em 
seg·unelo eseru~i:n io os do is n o·mes ·mais votados. 
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§ 1°, Havendo, no primeiro escrutinio, empa~e de mais 
de dois nomes, a sorte decidirá quais os dois nomes que de
verão entrar no segundo escrutinio; e, em caso de empate no 
segundo escrutínio, a sorte decidirá qual dos dois deve ocupar . 
o cargo. 

§ 2°. O imediato em vaLos na eleição do 3° Secretário será 
o primeiro suplente ; e o imediato em votos n a eleição elo 
4° Secretário será o segundo suplen te. 

Art. 13. Se não houver númel'o legrr l para c.;; eleições ele 
que tratam os artigos anteriores, serão elas adiadas para 
depois -da abertura da Assembk! ia. Verificada a imp oss ibili
dade ela el eição, o Juiz Presidente na primeira sessão, após 
a publicaçtlo · el a lisUt elos rlip lnm nclo;; lega is - passm•á a 
presidencia ao diplomado mais velho em idade, que convi
dará quatro rliplomaclos para Secretários ppovisorios . 

Parágrafo unicu. NesLa hipoLesc, na sessão de instalação 
e nas seguintes servirá a Me sa Provisoria até que seja eleüa 
a Mesa definitiva. 

Art. 14. Na última sessão preparatoria será prestado o 
comp1;omi sso. O Presidente, ele pé, n o que será acompanhado 
por todos os presentes, proferirá a seguinte ai'irmaç;ão : "Pro
me to guardar !.'" Consti tuição Federal que fôr aclotn.Lin., de
sempenhar fi el e lealm ente o manda to quo me foi confjal'Jo 
e sustentar a união, a integridade e a inclependencia do Br:J.sil." 

§ 1°. Em seguida, será feit a, pelo 1 o Sccrclúrio, . a cha
mada de cada um elos representantes, a comer,.ar pelos V'i co
p r-esidentes o outros membros ela ~1esa, e cada um, á propol'l_;iío 
que fôr sendo proferido o seu nom e, responderá - Assim o 
P1'ometo. 

§ 2°. O Deputado que oornparecor, p ara Lomar lJ Osso, 
depois clêsso clia, será condnzido ao rcci uto l1Clos 3o c Ao 
Secre tários e prestará em voz alta, pc1·antc o Presicl en Lc, Qlll 
sessã o, o compromisso acima exarado. 

DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

Art. 15. Na sessão solene de aber tura, rcaliw rla ás H horas 
do dj a determinado em decreto. clcclar acla instalada a _1\ sscm 
bléia Nacional Cons tituinte, será. recebido e li·d'O o projeto 1cl'e 
Constituição rome Lillo pelo Chefe do Govêrno P1·ovisorio ela 
República. 

Parágrafo unico. T erminada a leitura elo projeto, que fa eá 
parte da ata ela sessão, o Presidente declarar á inir-iaclos os 
trabalho~· da A<ssembléia e terminada a sessão dês se dia. 
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Ad . Jü. Se a Mesa ela Assembléia não csti·ve1· eleitct, a 
scssü.u seg·uinLe a ela abedul'a será dedicada cxclusivauwntu 
a essa eleição, em escrutínio secreto, em quaLro ccclulas 
destacadas, de conformidade com as 'disposições já consignadab 
neste Regimento. 

Art. 17. Na sessão seguinGe á da sua eleição, o Presi
dente declarará que se acha sôbrc a lVlesa, afim de receber 
emendas ele primeira discussão , durante o prazo de oito dias, 
o projeto ele Constituição. Tais emendas só poderão ser, nesLn 
rase, jusGificadas por escr ito. · 

A.rt. 18. F ·indo o prazo de oito dias, serão todos os pa
peis, projeto e emendas, depois de publi.cadas estas no Dia
rio da Assembléia Naciõnal, remetidos á Comissão Constitu
cional, a.fim de interpôr parecer no prazo de 30 dias. pro
rogaveis a juizo da Assembléia. 

DA COMISSÃO CO NSTITUCIONAL 

A l' L. 19. No dia seguinte ao da instalação, no edifício da 
Assembléia Nacional, ás 11 horas, a repfesentação da cada Es
Lado e os grupos de representante-s profissionais esco,lherão, 
por meio de aleioão, o seu representante na comissão incmn
bida de dar parecer sôbre a projeto de Constituição . 

~ 1 •. Ness-'? mesmo dia ou no dia seguinte, em sessão, o 
Presidente idia AssembMia declarará eleita a Comissão e lerá 
os nomes dos que a compõem. 

§ 2• . No caso de yaga, Daberá ao Pres idente da Assembléia 
escolher o substituto den tre os Deputados da m.esma bancada 
ou do mesmo gTupo. Feita a declaração acima, os membros da 
Comissão nesse mesmo dia ou no seguinte, se reunirão para 
escolher um Presidente, um Vice-Presidente e um Relatm· 
Gera 1. r.equ isi Lando o Pres id ente, logo que seja eleito, um 
funcionaria da Secretaria da Assembléia para servir de Secre
tário. 

ArL 20. A Comissão fará a distribuicão do seu trabalho 
elo modo que julgar mais conveniente e marcará prazo para 
u. duração elos rliscursos, de m odo a uão haver' protelaoão. 
1\'onhum Deputado ::t lh.eio á Comissão poderá tomar parte nos 
clebates, salvo ·se fôr convidado por ela para prestar escla
recimer,tos sôbre ·emendas que haja apresentado no recinto. 

Art. 2'1. No seu parecer, poderá a Comissão apresentar 
emendas moclificativas do projeto, aceitar, ou recusar, artigos, 
bem como apresentar substitutiYos e sub-emendas ás emendas 
t~presentadas no p lenar io. 
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Art. 22. As deliberações da Comissão serão tomadas pol' 
maioria de votos dos presentes, desde que haja metade e 
mais um do total ·dos seus membro.s, contado o Pres idente, 
que terá direito de voto. 

Art. 23. Não será admitido pedido de vista dos pareceres; 
entr etanto, cada membro da Com issão poderá aprcs.Qntar 
voto em separado, funda.men~ação ele diverg·encias, res~r i çüc~ , 
ou s imples declaração de vrmcido, Ludo dentro do prazo des
tinado aos trabalhos da Comissão. 

DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

Art. 211. J_;ogo que receb:er o parecer da Comissão, o 
P-residente da AEsembléia Nacional Cons~ituinte or·denará a sua 
publi cação no diari·o da s sessões e em avulsos , qu e sm'itO 
di stribuidos por todos os Deputa dos. 

Art. 25 . Oi lo dias depois dessa publicação, será o pro
.! r.Lo el e Constituiçãü, com as emendas, incluido na ordem rlo 
dia para sofrer a primeira di scussão, que será :feita poe 
r;ap itulos. 

Art. 26 . Cada Deputado terá o direito de falar uma vez 
sôbre cada capitulo e pelo prazo ele meia hora, sendo-lhe 
vedado fazê-lo sôbre mater ia estranha ao mesmo capitulo. 

Parágrafo unico. O relator tem o dir.,.ito ele fa lar uma 
hora sôbre cada cap itulo. 

Ar~ . 27. A requerimento ele qualquer Deputado, a Assem
bléia poderá, por ma.ioria de votos e presente a maioria 
abso luta dos seus membros, declarar encerntda a discussão cliJ 
ct>pitulo, desde que ju lgue suficientemente chscutida a mater i ~l. 

.Parágrafo unico. O r.equerimento de encerramento ria 
discussão n i'io pod.erá sofrer debato el e qurdquer nature;r,;l , 
nem encaminhamento de votação . 

Art. 28. Encerrada a discussão, será a votação adiada até 
que termine o debate de todo o projebo, afim de não IiPejll
Ciicar a vota ção elo conjunto. 

Art. 29 . Realizado esse encerramento g•eral do debate, 
começará a votaçã·o, capitulo por capitulo, salvo a.s ementlas. 
Votada uma l'mencla, ser5.o consi cl eracl a,s prejudicadas tulas as 
qwe tratem elo m esmo assunto e que colidam com o vencido. 
Sendo muitas ou varias as em(>ndas a votar, a Assembléia, q 

requerimento ele qualquer Deputado, poderá cteciclir qllC a 
votação se Jaça em g·!obo, em dois grupos, distinguindo--se 
as qu e t iYcrem pareee.r favoravel elas qu e o tiverem contr:'tr io. 
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Art. 30. As Yotações Berão se mpre p.eJo sistema simbolico, 
mas poderão ser praticadas pelo sistema nominal, desde C!_t~c 
assim o requeiea, por escrito , um Depu~aclo e a_ Assemblc-1a 
clel ibere, prcsenLn o núnv~m necessarJO a s volaçoes. 

Art. :11. Tc!·minada a voLaçi'ío da primeira cl iscm.s;i . o 
P residente ela Assembléia m anldiará publicar :lE· em en das apl'o 
varln;: . r .m a\' tÜ!'O co nfr-onL:m tc, al'im de ser rli sLribu irlo [leio::. · 
Dep uL:ldos . 

Al'l .. 32. Q IJtli'P n La c oito hora·s d epois cl es•sa ·di s tril)u ir;.ii.o , 
o Presidente cleclarar ú qu e -o projclo e emendas es tarão s ôbre 
a mesa, cl ur~m I e cinco cl ias, va.r·a l'·"Cebimcmt.o de :novas 
em·enclas, {Jue, a.i ncl a n e.s-La fa·s·e, só podc-riio ser ju:o tifiocacla.s 
por e·scri'Lo. 

Parágrafo m1ico. Ji'inrlo t~sbe prazo, serão to·dos os pa
pei s remB<tidos á ·Com issão cspecia;l par01 ·i-rü. 1'1)61' parecer. 
deutro do pmzo de 15 {]i::vs, nbcrlrc itlos os ::utigos que re
gul am os Ll'ab.:Lih o · dessa. ComiRsíio. 

Art . 33. O Pres idente da. Assem bléia poderá, em q ualq L1er 
dtls di cus-sõé.s, 1·ecusar o recebimento ele cmcncln .. a a.o pt•o jeto 
com:Mtuci01n:l.l •q u e 111fuo 1tcnham irclaçf:í.o imecfia.ta com o 

assunto ou que, ele algum modo, infrinjam êste Regimento. Aos 
auLore~ de tais ·emencl n.s, em sessão ou v arti cu lal'm ente, fi 
cará o ·direito de r•eclama.r do mesmo Presi dente reconsi·de
l·acfio elo ato. 'l'oma.nclo -conh ecim ento .cJas r azões alegadas, o 
Prcs·iclcntl' re olverá, conc1usivame.nte, sObre a ace itação, ou 
n ilo. 

Art. :11,. Impresso e ·clislribüido em avnLos, ser á êste se
gundo pn.J·ocnr rladlo· pnra ordem do d ia •ela. sessão scg11 in'Lc, 
Pfl.l':::t segnnd:c c últim a. ·discussão, quE'J será feiLa em globo, 
stllwe Lo{'lO o 11rojeto e toda·3 as f:mendas, tendo cada Deputarlo 
o di rflito rlo fal:n· uma. vc7., pelo 1)razo de uma hora. 

~ 1°. O rcqu-orimenLo ele encernwnento dessa segunda e 
última. di·:ocu ssfio só vo•clel'·á ser apresentado ·de1)0is que o 
nrojcLo h aja sido deba.tido, pelo menos, em cinco s·essões. 

§ 2°. A voLaoão será feita 0m globo, abnvngendo torloo o 
peojof.o, ,sa.lvo as emendas. que serão votnrda.s uma a uma, n 
m enos que ha.ja. dclibemt;ã.o da Assemblé ia em contrário ; se 
fi)r rss·olvi·da a vot ação em g-lobo, serão -clistribuicla,s a fi 
~'monda-s em doi:s 1/:rupos, consLo11cJo um ela~ qne tiverem p'l-· 
J'C'rcr favoravel e. o ouLro das que- tiverem parecer contrário. 

§ 3". Mesmo que as emendas ·:oe,iwn< votadas llma a urr:·:t 
0 Pre· i cl cn tc fl cvort'i considerar prcjnr.licncJn.s :tqn·c!-a;; qn c c.~ ---
1 icl:'tm oorrn ns Jú aprovn:das. · 
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ArL. 35. No momento das votações, poderão os DepL'. 
tados primeiros signatarios de emendas, o relator geral do 
projeto de Constituição ou oa r elatores parcia is, encaminhar 
as respectivas votaçoes, dando rapl•daJs explicações, peio prazo 
maximo ·de .cinco minutos cadu um. 

§ 1 ". Os pedidos <10 votação por partes serão ·defe ridos 
ou incl efer irJns, sober:JJnn.mente, p elo Presidente. 

§ 2". No momento cia vo tação, poderá ser requerida pre
fcrellci a par::~ aeligos do JH'ojeto sobre ourtros artigo•s ou 
para emendas .em r elaçiio a :tr·L igos ou a outras emendas, ca
bendo a solução de lais re,quel'imentos ao pJ.enario, se o Pre
~;iclcntc não cle~: cjar .del'er ii' peS>Soa.lmente. 

§ 3". A requet•in.1ento de qualquer Depu t a,clo , pode-rá a 
ma ioeia r esolver que se nã.n a·clmila. r e.querim e.nto .el e prefe
rcne ia para qne seja srgn icln. a ordem r egim ental elas votac.ões. 

§ 4". O Presiclenle ela A. scm1J1.éia, e.i-off·íc?:o, e pata a })Ôa 
ordc-i n ·dos Ltabulhos, ljocJcrá .estabelcc,er preferem.cia llla. vo
taç.üo das .c•mcnd:is, rl esde que 'i:lão haJa r e.clamação. ,Se a 
h ouver. c o P res idente niio quizer ·r esolve·r o inci-dente de 
modo favoravel no rcclumnnto, subn ctcrá a d·eúsão ao pl e
nario. 

A I't. 3G, Ternün::u:la a votaçiio, serão todos os pape·is re
mcLidos á Comissão para, no prazo d e 1Ó dias, fazer a re-
dn eã o final. 

, § 1°. Publi cada esta r edação, o PTesiciente receberá, no 
dia seguinte, vcrbalme,nte ou por escrito, as recla·maçõe3, o, 
,.r>r !l'icando a procedcncia dest..as. isto é; se houve inooerenci 1. 

om~são, -contradição ou absu·rdo man!fcslo, submeterá .1 

caso á Asse mbléia para que esta· decida, E,endo admi t ido um 
raf)ido debnUi, que ·não poderá passar de uma seS.são, ten !ll 
cada nraclo-r o prazo ·ele cinco minu&os !Jttra opinar, ou ex-
plidtir as dúvidtts que tiver. · 

§ 2". Aprovada a redação final, será mandada a imprimir, 
depois do qnc o Presidente, em sessão especial, dec!a1·ará pro
mnl~':lrl a h ConsLiLili () fio. nue será assinada pelà Mesa da As
snmbléia o por todos os Deputados presentes . i\'.c~so mesmo 
rl ia será remetida ao CheJe tlo Govêrno Provi sor io para a 
formalidade da publicacão no D·iar'io Oficial. 

~ 3". Os autografas scd.o dois, üni des tinado ao luquiYo 
Púbiico e outro ao Arquivo ela Assembléia Ntucional. 
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DA MESA 

Art. 37. A' Me!=:a lc1ia Assembléia, composta -de um Presidente 
r; quaLt·o Secretarias, compete a cl i rcc~to el e todos os seus tra
IJa i!Jos. 

~ 1". O Presiclen t0 será subs ti tuíd o pelo 1• Vi ce-Presi
dente e, na ausencia dêste, p elo 2• Vice-Presidente. 

§ z·. Se, durante a sessão, não estiverem presentes os 
Vice-Presidentes, o P residente poderá passae a prcsidencis 
aos Secretarias, na ordem num erica. 

§ 3•. Na ausencia dos Seoretarios ou elos Seorctarios su
plentes, o Presidente convidará qualquer Depu tado paro 
exercer, no momento, as funcões de Secretário. 

§ !1". Os membros efetivos da Mesa, bem como os Vice
Pres identes e os Secretarias sup lentes, não pod erão fazer partn 
r!f ) fJlW iqucr comissão externa. ou interna. 

§ 5° . Desde que se dê a vaga. de um cargo na Mesrt , a 
cl eiç;üo do substituto será fei t a imediatamente. 

DO PRESIDENTE 

Art. 38 . O Presidente ·é o orgão da Assembléia Na-cional 
Constitu inte quando ela ll onver de se enuncia r co letivamente, 
o regulador el os traba lh os e o fi sc::\1 da ordem, tudo na con
rorrnidacle regim ental. 

Parágrafo unico. Siio atribuições do Presid ente, além ele 
nt1 t ras confer idas neste Regimento: 

1") presidi r as sessões ; 
2") abrir e encerrar a sessões, manter a ordem o fa7.cr 

, 1bservar o Regimento; 
3") convocar sessões r.x traorcl inari as c determ inar-lh es a 

hora; 
1;0 ) dar posse aos Deputados ; 
5•) conceder ou negar a palavra aos Deputados, ele 

acôedo com êste Regimrmto; interromp er o orador quando 
se afastar rla questão , quando falar contra o v r.ncido ou quand o 
l1a;i a número para as votações; 

6•) declarar terminado o discurso cruando o orador' tivnr 
Psgot.arlo o tempo r egimental ou quando Liver sirlo csg·otarl:t 
:t l1 nra des tinada á materia; 
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7") arlverLir o orador se ü. Lr. fa !Lar :'"t cnnsirlr.raciio dC'
Yida aos seus colegas e, em geeal, a qualquer r-cp t·esentmlLe 
do poder púb li co, reLirando-lb c a pa.l avra , se ni'io Jôr obede
cido; 

8') submeter á discussão e á Yotação as materias da ordem 
elo dia, estabelecendo o ponto e1 1 que el evam incid ir as cli s
cussões e as votações; 

9•) reso lver, soberan amente, qualquer· questão el e ordem : 
10) nomear ~s com issões espP.ciais criadas por decisil J 

da Assembléa; 
11 ) fazer a cen sm:-, .. a publ~%ção elos trabfl.lh os da As

»embléia, não perm itindo expressões e conceitos vedados pelo 
Regimento ; 

:! 2) resolver, soberanam ente, sôbre a votação por partes; 
! 3) o::-ganizar, do modo que julgar mais conveni ente, a 

or dem do dia; 
1 1~) suspender a sessã.o, deix;mdo a cncleira da Presirlencia , 

sempre que verifique não poder manter a oecl em ou quanrlo 
as cirêuristancias o exigirem; 

15 ) assinar, em primeiro lugar, todas as resoluções c 
mensagens da Assembléia; 

16) assinar, p essoalm ente, a correspondencia end ereçada 
ao Chrf(' elo E s lnclo , a qualqn e1' Clwfe ele Eslaclo ou assembléias 
estrang·eiras ; 

17 ) presidir á Com issão ele Polícia, tomar parte nas suas 
discussões e deliberações, com o cliceito ele voto, e assinar os 
respectivos pareceres . 

Art. 39 . Só no carater de membro da Comi ssão de Polícia 
poderá o President,e ofeeecer twojetos, in dicações ou r equ er i
ment os. 

§ 1•. O Pres idente só terá o direito ele voto em pl -n:win. 
11os escrutín ios secretos e nos casos de empate. 

§ 2". Para tomar parte em qualqu er discussão, o Presi 
rl cnte deixará a cadeira presicl enciál, passando- a ao seu subs
t:ilu to e irá falar ela t1:ibuna destinad a aos oradores. 

DOS VICE - PRESTDENTES 

.Art. 40. Sempre que o Pres idente nã o se acha r no recinto, 
á h or a reg·imental do inicio dos traba lh o., o t • Vi ce- Pt·csi 
dente, e, em sna falta. o 2", substitui- lo- á no · desem penh o ela s 
s na ~> fnnções cedendo-lhe o lngar log·o que fôr presente . 

Pm~;ígrafo unico. Quando o Presidente t ivr.r nccrssi rlnrlf! 
rli'. de ixar a cadeira, proceder- se- á ela mesma fnrma. 
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DOS SECRE'I'ARIOS 

Art. 41. São atribu icões do 1 • Secretário: 
1") fazer a chamada nos casos prev istos neste Regimento; 
2" ) lêr á Assembléia Naci omtl, em r eE"Llm o, os of ícios do 

Govêrno c qual qu er outro papel que eleva sei' li el o em sessão ; 
3") desptwhar toda rt ma tet' ia Ll o exp cdien LCj 
4" ) r ccebf!r e fazer t oda :i con espond en cia ofi cial el a As

sembléia Nacional; 
5" ) r eceb er·; igualmcn Le, to das as representações , convites, 

l) eLiç.ões e m emor ia is dir igi dos á Assembléia Nacional ; 
6") fazer reco lher c guar dar, em bôa ordem, todas as 

proposições, para apresent á- las op or tun amen te ; 
7") assinar , rl cpois rl o Presiden te, as a tas da s sessões e 

as r eso lu ções ela Assembléia .Nacional ; 
8") contar os D cpu tn rlos em verifi cação de votaç ão; 
9") cl i,ri gir c inspeccionnr os trnbalh os da Sceretaria, 

fa zer obseryar o seu Reg·ulamcnto e fi scalizar ns suas clns
p esas ; 

10) exp edir os convi tes aos Min istr os dç E~ taci o prlra com
narecer em ás sessões, rl c acôrdo cdh1 ii.f:i iM Lrü(.'õcs c[n e lli e 
forem dadas pelo Pres idente dú Assembléia; 

11 i tania r notá das d iscn ss eí es e voLar.âcs em todos os 
papeis sujeitos á sua guarda, autenti cando- os coin :1 sua 
assinatur a; 

Ar~. /~2 . Ao 2" Secretário comp ete : 
1") f iscali zar a rcclat;.ão rla s atas e t)rocecler á s \la lei tura ; 
2°) assinar, cl oúo is rl o 1 o 8e~re tár i o, locHi.s as nl.as e Í 'C -

mluções da Assemb léia Naci onal ; 
3" ) ·C R ('l)~ve r a :J. ta d:-t s ·, essões secr etas; 
!1 ") contar os Deputtl cl bs, em Yérifi cação el e ' 'ot.:1 Çãd ; 
5") atixiliar o 1" Sec-r.~tári o ::i fa zE!i' a correspondcncia 

oficlal nos t erm os Msi e !legimento . 

Art. 4.3. Os 3" c 4" Scorelarios receberão, á porta el a .saln. 
das sessões, os Depu La elos qu e ainda não h ajam prestado com 
promisso, ])ara que ·o faça ni . 

P ar ágrafo un ico. Gompet~-l hcs m1xi liar os 'i • c 2" Srcr~
Lari·os na ·yerificaofio de Yotaçõ~s. 

Art. H . Os Secretaries c os sclls su plen tes subs t i
tuir - se- fi o c011formc a sutL n um e.ração •o1·clitwl c, ncst.a m esma 
ordem; substi tui r ão o Prcsitlen !.c, n a i'a lLa elos Vice- Prcsiclcntes, 
nos t r abalhos da sessão. 
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DA COMISSÃO DE POLICIA 

Art. 45. A' :.\lesa da Assembléia funcionando -;;amo Co
missão de Policia compete, além das funções que lhe sã.o atei 
bnidns em outeas di-sposiç.õcs regimentais; 

á) opji1l.\.i' sôbt'c os ecquc1' imcntos ele ll ctínç\as elos Depu
lados; 

b ) tomar L·oclas as JH'o\'iclencias n eccssar ias á regula
ricla cl o cios traball1os l tlgisln.Li\··os; 

c) dirigir Lodos os serviços dá Assembióia Nacionui. 
d urante os se-ssões: 

d ) a polícia inLerna elo ed ifício da Assembléia Nac10nai; 
e) <eep rescntat' ::to r:o,·(:r uo sObre as n ec-ess idades da 

econ omia inLerna da Casa . 

DA INVIOLAB1LTDAD~ E IMUNTDADE DOS DEPUTADOS 

Art. 4G . No exercício elo mandato, os Deputados são in
violaveis por ·sua·s opiniões, pal avr;-~s c v<Jtos. 

§ i".A inviolabiliclade não se c:x:Lende :is palavras que o 
Deputados proferir, ainda mesmo ém sessão da A:>sembl1~ia 
!~acionai, clc-;;de qne nii.o lenl1am relação com o exercício do 
manda lo. 

§ zo. Não se consider am inerentes aó exercício do man 
dato as publicações c ~. ranscr i çõos feitas inclividunlmento p-elo 
Depn l. nclo, -em livro, pnn.flcLo ou jornal, que não seja o orgão 
oficial da Assembléia Nacional. 

§ 3°. Desde qu e tiverem I'ecebido dip loma, os Deputados 
íli'io põr'lcriii1 ser 1Jt'do.os, n cni iWor.essados ci'iminn. lni-entP. sem 
prévia licença -da Acssemblé ill, salvo o caso de flagranc1a em 
cr im e imLfiançavol. Neste caso, o pr-ocesso sorú Jcvrtdo sómenL•J 
até o encerramento ela fot'Ji1aç5:o d ::i culpa e r-emetido nesse 
estado, po.r inlerm ecl io do Procurado.r Geral ela República, á 
Mf'sa, cabendo á Assemblóirt reso lv-er f;Ober;-~namente sôbrc o 
merecimento elas provas prococlencia ela acl1sac,:.ü-o, bem como 
dos mo LiYos rl o int..erf'sse nacional que possam acm1. olhar a 
niio inLert'upc?ío elo mrtnclnto rlo prêso, on, ::io con lr'úri o, o sen 
aJastamenta tempor.ario ela Assembléia, ou a perda do mandnf o. 

§ 4" . Nos casos em quo, por nã·o hav·er prisão em fla 
grantf' . a licença da Assemblé.ia preceder á abertura do 
eumario ele cul])a, podfYrá o Juiz sumariamente, sempre que 
nno encontrar fund amento na provas, declora.r improeedente 
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a denúncia ou a qu.e ix:a, inclrp end ente el e prévia licença da 
Msembléia. 

§ 5• . Ao acusado, no crrs-o de pr1sao em f lag-rante, é fa
r.ultaclo ·o direito ele optar pelo julgamento imediato, inde
pendente do exame ·do processo pela Assembl>éia, sem· prejuiw 
de outros acusadns q ue, na or dem de precedencia dos julg-a
mentos, possam alegaT pronúncia anterior, ou prisão mai.s 
11ntiga . 

§ 6. • A imunidade, salvo o caso dos §§ 4• e 5•, protege o 
Deputado conf.ra qualqueT prisão, mesmo as d-eterminadas 
por motivo de ordem ci.vil ou militar; estende-se a quai squer 
infrações anter iores ao mandabo B exonera o Deputado da 
obrigação ele wmparecer perante qualquer aut·oridade prura 
depôr como testemunha, ou ser interrogado, tanto sôbrc 
assunto prnprio como de terceiro, desde que o o·bj.eto s-e 
l'P-n·ra á sua conduta parlamentacr, ou tenha relaçiio com n 
nxl:'rr.i.cio elas funç.ões do seu mandato leg·iJslati.vo . 

~ 7°. As imunid'a.des não S·e susp·en{h~m na vigencia do 
oslad:o de itio. 

DA RENUNCIA 

Art. 47. A renúncia volu:ntaria d-o mwnctruto independo de 
aprovação da Assembléia e se efetiva automati·camente. cl esrl[' 
que o Deputado a torne oexpre&3::t üffi documento entregue ao 
Pre3'iclente. 

Art. 4.8 . A auscncia do Deputado ás sessões por mais de 
rJ()is m·eses, sem li0enca d·evi-dam€!nte conce-d·ida na forma 
rll•f.:Lo Rcgimcn t,o, é con6idera·da r entmcia. do ·mandato, e o 
Presidente da Assembléia declarará incontinenti abertn a 
Yng·a o ])l'Ovicten<;iaeá :;ôlJr·e o ·~·eu pre·enchiment.o. 

DO SUBSIDIO 

Art. -19. E' fixa·do em tre·s CO<ntos de réis 
mensais, durante 03 traba.lhos, o subs-idio dos 
Assembléia Nacional . 

(3 :000$000 ) 
Deputados a 

§ 1". Além dêsse -sulni·dio, ven{}erão os Deputados umn 
rl inria de cincoenLa mil réi :; (5 0: 000 ), por sessão a que com
)lõll'Ocerem. 

~ 2". Para o-s efei-tos do parágrafo a,nterioJ', será ta.mhem 
r.rm<;i.flernrlo fa.ltü;;;.a o De·putndo que não tmn.:w parte nas vo-
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tLwões c,OI/ ISLu·ntcs cl rt ot·cl ·í~l11 do dia , auscntanclo- ;:;e üv eüifieitl 
da ' Assembléia ou tdo recinto das sessões, sem imperiosa . .j u ~
liil"icaLiva p erante o ·ple·nario. 

§ 3". Acusando a -ch amada número legal na casa e sendo 
apurado, no mo·mento da votação, que êste núme-ro falta, 0 
t " c o 2" Se•cr·eta.rios tomarão nota dos que não permaneceram 
no local das se~ sões, afim de .;ser f.ei-to o .desconto de diaria: . 

§ 4." Além do subsidio, cada. Deputado terá o direito a 
uma a.iuda d•e 'Custo, de trea contos de réis (3 :000$0 00), que 
lhe será paga de m11a. só vez. 

§ 5". En1 ca:so le vaga, o subS'idio será pag·o desde a daLa 
em que o Deputado ·lomar posse. 

§ (j o. :IDn1 11'itp o·tese a lg"Uma, o De-putado liCienciado p o
cl erá receber rn·ais do que o subsidi o mensal fixo. 

§ 7". O Preside-nte da Assembléia, a lém elo subisidio, per
ceberá, mensalmente, a importancia de um oonto e quinhentos 
mi l réis ( 1: 500$000), ·como repr·e-sentacão. 

Art. 50. O funcíonario civil ou m ilitar, que t omar p03se 
do mandato de Deputado, não teeá -direito, dura.nte as sessões, 
a per·ceb:er dos cofres publicos outros vencimentos ·que não o 
subsidio. 

Pa.ní.grafo uni co . O fundona.L'i-o apos0n t.ado ou ref.ormado 
que fôr elei·t·o Deputad·o não receberá, ·durante as sess ões, os 
venci:mentos de reforma ou aposem.tadO>ria. 

DAS VAGAS 

Art. 51. As vagas na Assembléia Nacional Constituinte 
vm·iJicar- oo- ão: 

a ) por fa lecimento; 
b ) por o·pção entre do is •ou mai·s mandat os; 
c) p e.la renúncia ·expressa; 
d) pela PCI'da d o mandato. 
Ar·t. 52. Quando um ca,ndida.to fôr elei t.o para mais de 

uma cadeira ·dev-erá optar por um dos mandatos, dirigind•J 
declaração escrita a:o Juiz President.c no mom-ento mn que 
entregar o dip loma, na primeira -sessão preparatoria. 

§ 1°. Si não houver a declaração de que trata o pat'agrafo 
a.nter· ior, presumir-se- á optar pela representaç:ão em que 
houver alcançado maior número de sufragios . 
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§ 2°. Dando-se a vaga, neste momento, em virtude de 
opção, ou si tiver falecido algum dos diplomados, Q Juiz 
Presidente empossará o suplente, se o houver, de acôrdo com 
o Codigo EleitorÇll. 

§ 3°. Si não houve!' suplente legal, devidamente habili
tado e reconhecido, o J uiz P-residente comunicará a vaga ao 
Sup erior Tribunal Eleitoral para que êste mande proceder <Í 
nov~.+ el13ição. 

§ 4°. Si a vaga ocorrer quando já estiver funcionando a 
Assembléia Nacional e não h ouver suplente devidamente ha
bilitado -e r econhecido. o Presidente da Assembléia dar á logo 
conhecimento do fato áo Superior TribLmRl Eleüoral, para que 
êste ordene a eleiçã.o. 

§ 5°. Si a vaga se der em virtude de perda do mandato 
devidamente decretada pelo Superior Tribunal Eleitoral, ca
berá a êste, ex-o fficio, providenoiar imediatamente paru pre
enchimento da cadeira, si não houver suplente devidaménte 
habilitado e r econhecido. 

§ 6°. Quando a vaga se der na l"•'Pr-esentaçã:o profissiGnal, 
a comunicação será feita ao Governo, para os devidos efeitos 
legais. 

DO COMPARECIMENTO DOS MINISTROS 

Art. 53. A Assembléia Naüional, des,de que assim requeira 
um quarto dos seus membros, tem o direi to, por iiltcrmeclio 
de seu Presidente, de pedir o comparecimento ás sessões dos 
Ministros de Estado, para lhe darem, sôbre assuntos de sua 
p.ast a., ap explicaçõ.es que cjes.ej(!r. 

§ 1 o. Recebendo o requerimento nas conclioões c i tu das , o 
Presidente da As:sembléia dará im edia,tamen te instruoões ao 
1 o Secretário para que expeça, com u rgcncia , o ofício 
de convite, com declarações do motivo e maroanclo dia c noca 
nara o r efer ido comparecimento. Dêsse ofício dará o Prn
sidente conhecimento á Assembléia em sessão ou em TJUbli
caçllo no orgã,o ofícial. 

§ 2°. Si, por motivo justificado, o Ministro não puder com
parecer no dia e hora marcados, apresentará imediatamente, 
em ofício, q,s suas excus;:ts, pedindo novo dia c hora para cum
prir esse dever. 

§ 3°. Quando o J\l[jnistro comparecer em virtude de con
vite, a palavra lhe será clacl a na hora determinada, ainda mesmo 
que seja preciso interromper o orador que esteja na tribuna 



15-

ou as votações. Ao l\'linjslro será concedido o prazo maximo 
de hora e meia para fa zer o seu discurso . 

§ 4• . As comissões parlumantaPes poderão, Lambem, P<?r 
deliberação da maioria de seus membros e por mt.ermed10 
dos respf3cPvos PI'asidentcs, solicitar o comparecimento dos 
Ministro,;; . de EsLnclo ás st1as reun iões, em ofício em que 
marq]..le dia e l10l'a . Si o Mini stro não nucler compareaer np 
di a e llOf'4 marcaàos, solicitará cxcusa, em ofício, sendo-lhe 
indicada ou lra opor lun i ela ele. 

§ !)•. Ao~ Minis! r· os rlc EsLado é rnconli CC irlo o direito de 
compar ecer ás sessões ela Assembléia Nacional sempre que o 
enteP.dCl'Clll ou ww.nrlo forem des ],í]ç,U cl flS pelo Chefe QQ G(!
vêrrro para pssJs tFem on tomprerl':\ parte nos debates. ~n1 tp
potese alguma, terno direito de voto, emborn. P!'lrmanecam no 
recinto, ocupnndo a hancacla m ini sterial, que será a primeira 
á direita da Mesa. 

§ G" . Solicitando o Ministro a palavra, em qualquer hora 
da se!:!·São, e Presidente da Assembléia o utend·erá imediatamente, 
mesmo cori1 prejuízo elos oradores inscritos. 

§ 7°. O Ministro Lcrú, neste caso, ·o direito de f::t lar du
rante uma hora, podendo o prazo ser prorrogq.qo 110r mais meia 
hora por deliberncão dos Deputados presentes, em número 
ntio in rerior a um quarto elo total dos membros ela Assembléia. 

§ s•. Si o Ministro tiver a palavra na h ora elo expediente, 
esta parte da sessão, excepcionalmente. poderá ser prorrogada 
até o t13mpo preciso para que seja completado o maximo do 
prazo de que tratam os paragra.fos anteriores, isto é, hora e 
meia. 

§ 9•. Sôbre qualquer assunto, deade que n ão haja o con
vite el e qu e trata o art. 53, só poderá falar um dos 
Ministros e uma unica vez . Si, porém, assim deliberar a 
ma i o ria dos Depu ta dos presentes, em núm ero não inferi0r 
a um qu arto do total elos membros d:a Assembléia, o Ministro 
poderá n sar da pa;Iavra l llma segunda e última vez, pelo 

1 pr·azo maximo de uma hora. 
:> ~O. Quand·o •o a s.-unto n tratar fôr de 'lfaLureza qua 

rrfoLe á responsabilidade de dois ou mais Mini<Stro3, terá 
cada um o direito de falar durante ·o prazo maxim-o de meia 
hora. 

~ 1 i. No debate do projeto de Constituição. os Ministros 
sô poderão falar no ·momento em que lhes couber a pa
laYra na ordem da in crição geral, salvo si os Deputados, com 
inscrições anteriores. lh e:s cederem a palavra, não importandq 
a c-essão em perda de lugar na lista dos inscritos. . 
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DAS SESSõES 

Art. 54 . As sessões da Assembléia Nacional serão prepa
raLot·ias, ordilllarias ·e ex tra·ordinaTias. 

§ 1 ". As ·S·essões ordinarias serão diurnas, e realizar~se-ão 
l.odüs os dias ute·is, começando ás '111 horas e terminando át:l 
iti horas, si antes não se esgotar a materia indicada na 
ordem do dia, encerra.ndo- sc a discussão ou falt:»nd·o número 
legal para a.s votações. 

§ 2". As sessõc · e:.'\.'iraord inal' ias poderão ser clim"'l-a · on 
noLurna,:;, nos propr ios d ias ·das sessões or·dinarias, ante~ 
ou •depois desLas, nos domi.ngos e f·eria'Cios, e serão con
VOi}adas ex- offício pelo Presidente ou por -deliberaçã·o da As-
·embléia , a r-equerimento de qualquer Deputado. 

s 3°. As sessões extraor·dinarias terão a duracão -de 
quaLro hora , ainda mesmo que ultra·passem das 24 hora s. 

§ 11• . Qualquer ·da>S se·s·sões poderá ser pror r oga,da pelo 
L()mpo que os Dep u-Lados presentes, •em número ·minim•o de 
J O resolverem , a l'CQI.lOl'imenLo ele quaJquer deles, não po
dendo êste r equer imento ser discuti do nem sofrer encaminha
ment-o ·de votaçãD. 

§ 5•. O Pres.idente, sempre que -convocar uma ·ses.são ex
lr·aol'dinaria, far á a comunicação aos De-putados en; sos,.;fio 
nu em publicaçã.o ·no Dürrio ela Asse·rnbléia Nacional; .e, quando 
.i ulgar necessario, enviará telegrama. 'Urgente aos Deputados 
j)ar ticipando-lhes a convocarão e soli citando o compaTeci
n\e:nto. 

DAS SESSõES PúBLICAS 

Art . 55. A' hora -d o início da ·sessã·o os membros da Mesa e 
os Deputados "Ocuparão os seus lugares. 

§ 1". O Presidente manclar·á Jazer a chamada. pelo 1• t:ie
GrcLário afim -de verificar se h.a núm eeo legal. 

§ 9.". Acbéundo-s e presenLes 64 Deputados, pelo meno::;, u 
h·osid•ootc -declarará aberta a se-ssão. 

§ 3°. Si, porém, não se acharem presentes 6 !1 Deputados, 
o Presi dente .declar ar(l quo não .póde haver S>O·Ssão, e de-.~;i -
"'nará a ·ordem elo di:1 da sessão seguinte. · 

§A". Na bi poLe~e elo parágT·afo anterior. o 1" Sccrc l;árlo 
despachará o exp ·clicnte. indCJ1enclentem enl e el e lc ilura, e 
clar-lhe-á publi-cidade no Dia1·io da Assembléia NaC'ionr.~l. 
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§ 5•. Si a sessão começar a.Lé quinze minutos depois da 
h'ora regiment.al, dural'á o temp·o necessar.i'O para -comp let.·:tr
_o prazo -de efetivo tra:balho. 

§ 6•. Para regi.s•trar, ·qa hsta -c1e pr·e3ença, os nomes dos 
Deputados que co·m1)ar·ecerem e dos que ·SC aus•ent.arem, a 
Mesa designará um funcionaria da Secretar ia, o qual, diaria
mente, apJ'lesentará est.a lista ao Diretor Ge·ra l -da Secret.aria, 
pam os efeioos dêste Regimenbo. 

Art. 56 . Aberta a ses·são. o z• Secretário fará -a leitura cl:a 
ata da antecedente, que si' considerará aprovada, inde}1Cn
dentemente de votacão, si não houver impugnacão ou rec la
macão. 

§ 1 •. O Deputado só poderá falar ·3ôbre a ata para re
tifioá-la. 

§ zo. No ca,;o -de qua lquer r e•clamação, o 2• Secretário 
prestará os nece3sari!os esclarec·imentos e quando, apesar 
deles, a Assembléia reconhecer a procedencict da l'C'lificaoão, 
será ·essa consig•nada. na alia imediata . 

§ 3•. Nenhum Dc:;putado poderá fala.r sôbre a ata nJiais 
::!.e uma vez e por mais ele ci·nco minut-os. 

§ 4•. A .discussão da ata e.m hipote~.e alguma excedet·á 
á hora ·do expedient.e, que 6 a primeira da sessão. 

§ 5•. Esgotada a hora do expedient.e, -;;erá a ata submetida 
á _aprovação da Assembléia .p elo voto dos Deputados presentes. 

A.rt. 57. Aprovada a ata. o 1" Se0retário fará a leitura 
dos ofí-cios do Govêrno e, de acôrdo com -o Presidente, dar
lhes- á oonvenienbe destino. 

~ 1 •. O 1 • Secretári-o, e!l11 seg·tüda, dará .conta, em re
sumo, dO!s ofícios, representações, petiçõe·s. mem·oriais -~ maio; 
papeis enviados á A~sembléia, dando-lhes, tambem, o ·d·evido 
destino. 

§ z•. Segui r-sc- ~L .a l•eitura e·m re3umo, ai·nda pelo mesmn 
Secretário, elos pa.r ·~cm·es, incli·caçõcs e r eqn erimcnt.os que se 
acharem sôbrc a. mesa. c que serão mandados pub licar no 
Diarío da Asse·mbléia Nacional. 

§ 3•. A Iei•tura. -d'O expediente set'á f e iLa denlro do pra:;o 
IHa:xi:mo de meia hora. 

§ 4•. Si a discussão da :.üa esg-olar a hora tio cxocrtienlc, 
ou transcorrer a me.ia hol'a ·dc.;; tina.cla Ct lcituea elos papeis. 
sem que h:ajam sido todos lidos, 3erilo -de. pachaclos pele, 
1• Secretário e mandados publi·car. 

Ore. 3091 2 ·-
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§ 5•. Os D0puta,dos que quizerem fundamentar requeri-. 
menLos, indicações ou r eso·luções, só •o poderão fazer n a pri
m eira hora da .sessão. 

§ 6•. A hora do -exped.iente é improrrogavel, salvo a hi:. 
po Lese: consignada no ca;pítulo relativo ao comparecimento 
dos Ministros de Esb3ido. 

Art. 58. Finda a primeira hora da sessão, tratar- se- á 
da materia destinada á ordem do dia. 

. § 1•. O 1• Se-cretário lerá o que se houv.er de vot;ar, ou 
de di·s·cutir, no caso de não s·e achar impress•o. 

§ 2•. Presentes 128 Deputados, pelo menos, dar- se- :i 
infcio áJs votações. 

§ 3•. Não havendo número para votações, o Presidente 
anunciará a !IIlateria em discussão. 

§ 4• . Logo que houv.er 111úrnero legal para deliberar, o 
Pr:r;;siden~e convi-dar·á o Deputado que estiver na tribuna a 
iOCl!terromper o discmrs•o para se .proceder ás vo:tJacôes. 

§ 5°. Dm·ante ·o tempo destin3Jdo ás votações a nenhum 
Deputado será lici-to deixar o recinto das sessões. 

§ 6•. Quando, p or motivo de fôrça maior, haja qualquer 
Deputado de retirar-se, m·esmo por momen tos, dev·erá co
municá-lo, d es·de logo, ao Presidente, sem prejuízo da jus
tificação a se·r feita em plenario. 

§ 7•. O ato de votar não será interrompido, salvo si 
terminar a hora de;stin3Jda á votação ou na hipotese de que 
trata o capítulo relativo ao comparecimento dos Ministros 
d e Estado. 

§ s•. Quando, no decorrer da votação, se verificar a 
falta de número, ·Ser á feita a chamada, para mencionar-se 
nas atas os nomes dos que se houverem retirado. 

§ 9•. A falta de número para as votações não :prejudi
cará a dis-cussâJo da materia da orderrn do dia. 

Art. 59. Exi·stindo mwteria urgente para votar e não ha
vendo número legal, o Presidente> suap.-enderá a sessão por 
tempo prefixado, á espera ·de número. 

Parágrafo unico. O tempo de suspensão da sessão não se 
computará no prazo de sua duração. 

Art. 60. O prazo de duraç,ão das sessões será pTorrogavel, 
a requerimento de qualquer Deputado. 
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§ 1°. O requerimento de .prorr-ogação da sessão será es
crito, não terá apoiamento nem discussão; votar-se- á com a 
presença no recinto de, pelo menos, 10 Deputados, pelo pro
cesso -s imbolico; não admitirá encaminhamento de votação e 
deverá prefi:x:aw o prazo da prorrognoão. 

§ 2o . O r equerimento de prorr'Dgaoão pod-9rá ser api·e
sentado á Mesa até o momento do Presidente anunciar a 
ordem do dia següinte. 

§ 3°. Si houver orador na tribuna, no momcnlo de findar 
a sessão, c houvor sid·o requerida a sua prorrogac.üo, o Pre-si
dente interromp-erá o orador para submeter a votos o reque
rimento. 

· .§ 4°. A prorrog·ação aprovada não poderá -ser rest'ringida, 
a menos qué se enc-erre -a discus·são do assunto ôu assuntos 
que motivaram a proDrogação. 

§ 5°. Antes ele findar uma prorrogação pode.r~se-á re
querer outra, nas condições anteriores. 

ArL. 61. Para a manutenoão da ordem, OC'·espcito e sole
nidade das sessões serão observadas as seguinte regras: 

1.") os Deputados não poderão fum:1r no recinto durant-e 
a !SeSSãO: 

2") nenhuma conv.ersação será permitida no recinto em 
tom que dificulte ou imp-eça a audição pe.rfeita ela leitura da 
ata ou docum ent-os, da chamada, elas deliberações, dos anun
cios ou comunicaçõe·s; 

3") os oradores, em cas·o algum, falarão de costas para 
a M-esa. 

DAS SESSõES SECRETAS 

Art. 62. A Assembléia Nacional poderá realizar sessões se
cretas, desde que sejam requeridas por 25 Deputados, ca
bendo ao Presidente def-erir esse r-equerimento, se assim 
,iulga:r conv-eniente ou submetê-lo á decisão do plenario, 
presente número- legal par-a as votações. 

§ 1 ". Deliberada a sessão secreta, o Presidente faJrá sai r 
da sala das .sessões, das tribunas, das galerias e das suas de

.pendencia·s todas as pessô as estranhas, inclusive os . encarre
gados dos servicos de -debates e de estenog~rafia e todos os 
demais empregados da Casa. 



-20 -

§< 2•. Si a sessão secl'eta houver de interromper a sessão 
pública, essa será suspensa para serem tomadas as pToviden
cias dêsse artigo. 

· § 3•. Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Assem
bléia resolverá si d-everã-o ficar secretos, ou constar da ata 

J)ública os seus -objeto e resultado. 
§ 4•. Aos Deputados, que houv-erem tomado part:e nos 

debates, será permitido reduzir s-eu-s discursos a escrito, para 
serem a-rquivados com a ata e os documentos referentes á 
sessão. 

DAS ATAS 

Ar L. 63. :De cada sessão da Assemb léia lavrar- se- á, a lém 
da ata destinada ao Diario da Assembléia Nacionul , outra, re
sumida, que deverá conter os nomes dos D-eputados presentes, 
dos ausentes e dos que se ausentarem durante a sessão .e 
uma exposição -s ucinla dos Lrabalhos, afim de ser lida em 
sessã-o e submetida ao vaLo dos D-eputados presentes. 

~ t •. Depois de aprovada, a ata -s·er.á assinada pelo PTe
sidente e pelos 1 • e 2• Secretarias. 

§ 2•. Essa ata será lavrada, ainda que não haja ~essão, 
por falta de número, e, nesse caso, serã<J mencionados os 
nome:s dos Deputados qu-e compareoeram e dos que .deixaram 
de compm'-ecer, com cau ::; ::t _j ustific-ada. ou sem ela, e o expe
diente despachado. 

Art . 64 . O Diario da Assembleia Naciona~ punlicará cada 
dia a ata da sessão anterior. com todos os detalhes dos res-
pectivos trabalhos. · 

Art. 65. Os documentos lidos em sessão seeão mencionados 
na ata manuscrita, ern resumo, c transcritos no Diario da As- . 
sem bléia Nacional de acôrdo com as disposicões regimentais. 

§ 1 • . Todos os cliscm·sos proferidos dmanLe a scssào serão 
publicados por extenso, ou em resumo, na ata impressa. 

§ 2•. As informações e os docum entos nã.o oficiais, lidos 
pelo 1 • Seci·eLário, á hora do expediente, em resumo, serão 
sómcntc indicados na ata impressa, com a declaração do 
objeto a que se referirem, salvo si fôr a sua publicação inte
gml requerida á Mesa e por ela. deferida. 

§ 3• . As informações enviadas á Assembléi::t pelo Govêrno, 
a. requerimento de qu alquer Deputado, serão publ·icadae na 
ala ilup1·ussa, antes de entTegues a ·quem as solicitou. 
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§ 4°. A's informaoões oficiais de carater reservado não se 
dará publicidade. 

§ 5°. Em qualquer das atas, não será inserido nenhum 
l(:,ocumenlo sem expressa permiss·ão da Assembléia, ou da 
Mesa, por despacho do 1 o Secretário, nos casos previstos pe-lo 
Heg-imento. 

§ 6° . Será licito a qualquer Deputado fazer inserir na 
ata impressa as razões escritas do seu voto, vencedor ou 
vencido, r edig-ido em termos concisos e sem alusões pessoais 
de qualquer natureza, desde que não infrinjam disposioão 
dêste Hegimento. 

Art. 66. As atas das sessões secretas serão redigidas pelo 
2" Secretário, aprovadas pela Assemhléia antes de levantadas 
as sessões, assinadas pela Mesa, fechadas em envolucros 
J acrados e rubricados pelo 1 o e pelo 2° Secretarias, com a data 
da sessão, e assim recolhidos ao a:r·quivo da Assembléia. 

Art. 67 . A ata manuscrita da última sessão, ordinaria ou 
extraordinaria, será redigida de modo a ser submetida á clris
cussão e á ap.rovação, que se fn.l'a com qualquer númerC1 de 
Deputaclos, antes ele ser levantada a sessão. 

DOS DEBATES 

Art. 68. Os debates deverão realizar-se com ordem e so
lenidade. 

Art. 69. Os Deputados, com exceçã.o rio Presidente, fa 
tnrão de pé. 

Parágrafo unico. O Deputado ,só por enfermo po-cl e1~á obter 
p ermi~, são ãa Assembléia para. fa lar sentado . 

Art. 70. E' obrigatorio o uso da tribuna para os Deputados 
que tenham de falar na hora do expediente, ou nas discussões, 
podendo, porém, o Deputado, por motivo justo, requerer li 
<::PTII}fl á Assembléia, que deliberará com qualquer número, para 
falar das bâncadas. 

Parágrafo unico. Sempre que o Deputado falar dao; ban 
cadas, deverá fazê- lo de uma das duas primeiras filas. 

Art. 71. A nenhum Deputado será permitido falar sem 
pedir a pa lavra e sem que o Presidente lh'a conceda. 

s 1 o . Si um Deputado pretender falar sem que 1he haja 
sid o dada a pal ~l\Ta, on permanecer ll[l tribuna allti - regimen-
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Lrrlmontc depois el e advertido, o Pres-idente convidá-lo-á a 
sentar-se.' 

§ 2°. Si apesar dessa adverLencia e clêsse convite, o 
Deputado insistir em f::tJar, o Presidente dará o seu discurso 
por terminarlo. 

§ 3°. Sempre que o Pre::; idenLc der por termmado um 
discurso em qualquer fase da vota çiio ou da discu:;. ào, ces
:;ar;i o serviço de estenografia . 

§ 4°. Si o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o 
processo regimental ele qualquer discussão, o Presir.lnnte con
vidú-lo- <i a retirar-se do recinto, d uranto a sessão. 

§ 5°. O Presidente rpoqeorá susp·ooder a sessão sempre 
que julgar conveni.ente em bem da ardem dos deba:tes. 

Art. 72. Ocupando a •tribuna, o Deputa:do dirigirá aa 
suas palavr as ao Presidente, ou á Assembléi3., de um modo 
g·eral. 

~ 1°. fieforinrlo-se, em discurso, a u•m ·co.! eg.a, o Deputado 
deverá preceder ·o s·eu nome• do trata:mento de Senhor. 

§ 2°. Dirig•indo-se a qualquer colega o Deput ado dar
lhe_,á sempre o tratamento de Exoelencia. 

§ 3°. Nenhum Deputado p·Óderá .referir- se a colega, e, da 
um mtodo gera·!, aos rerpresentaJntes elo pocleT públioo, em 
forma injuriosa, ou des,cortez. 

§ 4°. Logo que tenha o seu diploma julgado válido, o 
Deputado comuni-ca.rá ao Secretári-o ·da Presidencia da A·s
sembléia Nacional o nome parlamentar que ld·eseja adotar, ca
bendo ao Pre:;,i-de•nte r es-olver os oonflitos quo se •levantarem 
a respeito. 

Arl. 73. O Deputa.cJo ·Só poderà fa lar: 

a) para apresent-ar indicações ·Ou requerimentos; 
b) sôbre pr-oposição em discussão; 
c) pela or-dem ; 
d ) para e·ncaminh ar a votação ; 
e) . em e:xpli-caçâ!o .peS·S·O'a.l. 

ArL. H . Para fundamenLar indicações on reque-rimentos, 
que não •Sejam de ordem, sôbre inci·dentes verificados no 
desenvolvimento elas fl i ~.cu s sões, ou das votações, deverá o 
Deputado inscrever-se em o Livro elo Expediente a isso esp-e
cialm ent e destinado . 
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§ 1•. A -ins·crição de oradores para a hora do expediente 
po-derá ser feita durante a &eS3ão da vesp·era, ou no dia em 
que o De;puLado pretender ocupar a tribuna. 

§ 2•. A i•nSDriçã:o •obedecerá á ord-em cronologi·ca da sua 
solicitação á Mesa, pelo Deputado, pessoalmente. 

§ 3•. Inscrevendo-se maJis de um De·putado para a hora 
do expediente terão preferencia á tribuna os meombros da 
Mesa, para atender questões de .ordem, ou de economia in
terna da Assembléia, e os Deputados que a não ocuparam na 
sessão anterior, sendo dada a palavra aos demais pela ordem 
de inscricão. 

Art. 75. O Deputado que s·olicitar a palavra sôbre pro-
posição •em discussão não p·oderá: 

a) desviar~se da questão em debate; 
b) falar 1sôbre o vencido; 
c) usar de linguagam impropria; 
d) ultrapas·sar o prazo que lhe •compete; 
e) deixar de atender ás advertencias do Presidente. 
Art. 76. As explicações "pessoais" só poderão ser dada<; 

depois de esg,otad.a a ordem do dia e dentro do .tempo des
t;i.nado á s·essão-. 

Art. 77. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, 
simulta~eamente, sôbre um mesm.o assunto, o Presidente con.:. 
oedê- la- â: 

a) em primeir-o lug3Jr, ao autor; 
b) em segundo lugar, ao relator; 
c) em terceiro lugar, ao- autor de voto em seprurado; 
d) em quarto lugar, aos autores das emendas; 
e) em .quintJo lugar, a um De·putado a favor; 
f) em ·sexto lugar, a um Deputado oontra. 
§ 1 •. Sempre que mais de do-is Deputados se in-screverem 

para qualquer di·scussão, deverão declarar, .qua,ndo fôr pos
sível, préviamente, si são pró, ou contra, a materin. em de
bate, para que, altel'nadamente, a um ·orador a favor 3uceda 
um contra, e vice-versa. 

§ 2•. PaTa a inscrição de oradores á discussão da mat-eria 
em debate haverá um Livro dos Debates. 

§ 3°. A inscrição de oradores no Livro dos Debates po
derá ser feita log-o que a ·proposiçã:o a discutir-se se.ia in
cluida em o-~delffi do dia. 
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§ 4°. Na bipotese de Lodos os Deputados inscritos para o 
debate de determinada proposição serem a favor, ou contra, 
ser-lhes-á dada a palavra pela ordem da inscrição. 

§ 5°. Os discursos lidos serão publicados no Diario da 
Assem,bléia Nacional, -com eE·ta declaracão: - o Sr. F. _. leu 
o seguinte discurso. 

Art. 78. Compete á Mesa expungir os debates, a serem 
publicados, de todas as expressões anti - regimentais. 

DOS APARTES 

Art. 79. A inteúupção de um orador por meio de aparte 
só será p ermitida quando esse fôr curto e cortez. 

§ 1 o. Para apartear um colega deverá o Deputado soli
citar-lhe permissão. 

§ 2°. A's palavras do Presidente não serão admüidos apartes. 
§ 3°. Não serão admitidos apartes sucessivos, paralelos ao 

discurso. 
§ 4°. Por ocasião de encami nham ento ele votaoão não serão 

admitidos apartes. 
§ 5°. Os apartes suhordinar-se-ão ás disposições relativas 

aos debates em tudo que a eles fôr aplicavel. 

DOS REQUERIMENTOS 

Art. 80. Serão verbais, ou escritos, independem de apoia
mento, de discussão e de votação, sendo resolvidos, imediata
mente, p elo Presidente, os requerimentos que solicitem: 

a) a palavra, ou a sua desistencia; 
b) a posse ele Deputado; 
c) a retific~ção de ata; 
rl) a inserção de declaraçi:i c de voto em ata; 
e) a obscrvancia de disposição t·egimental; 
f) a relira·da de requerimento verbal ou escrito; 
a) a retirada de proposição com parecer contrário; 
h) a verificação de votação; 
i) esclarecimentos sôbre a ordem dos trabalhos; 
j) o preenchimento de lugares nas Comissões . · 
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§ 1 •. Serão verbais e votados com qualquer número, wde
p endentemente de apoi:1mento e de discussão, os r equerimentos 
que solicitem: 

a) inserção em uca de v o Lo de regosijo, ou de pcwr; 
b) representação ela Assembléia por meio de Comü;sõcs ex

ternas; 
c) maniíestação de r egosijo, ou de pezar, por ofício, te

legrama, ou por outra qualquer forma escrita; 
d ) publicação de informações oficiais no Dia?"io da As

sembléia Nacional. 
e) permissão para falar sentado. 
§ 2". O requerimento de prorrogação da sessão será esc l'i !.o. 

ind_t:lpenderá de apoiamento, não terá discussão c vota 1'-se-ft 
pe lo p;rocesso simbolico, com a pr.esença no recinto de, ao 
menos, 10 Deputados. Não admitirá encam inhamento de YO
tação e deverá prefixar o prazo da prorrogação. 

§ 3". Serão escritos, independerão de apoiam ento, não 
terão di scussão e só poderão se t· votados com a prese nça de 
128 Dep utados, no mini mo, os r cquerirllt;nlos de. : 

a) demissão de membros da Mesa ; 
b ) discussão e votação de proposi ,:ôcs poe eapil.u los, 

grupo de artigos, ou de emendas; 
c) adiamento da discussão ou dit votação; 
d) encerramento de c! iscu ssão; 
e ) votação por' determinado peocesso: 
f ) preferencia; 
g) urgencia. 
§ 4". Serão esct'itos, .mjcitos a apoiamenLo e discussüo e só 

poderão ser votados com n presenoa de 12.8 Deputado8, no 
mínimo, os requ er imentos sôht'C : 

a) inf~wmuções solicitadas ao Po-der Exec utivo, ou por se u 
i nterm ed.i'O ; 

b) inser~;ão , n o D ia.rio da Asse'mbléia Nr,cian!! l . ou nos 
Anais, ·de documentos não oficiais; 

c) nomeação de Comissões especiais; 
rl) reunião da Assembléia em Comissão Gera I; 
e) sessões extraord inarias; 
f) ·sessõe-s -secretas; 
a) quaisquer ou tJro.s as.sun tos, que se não r efiram a in

cidentes 'S'obrevindos ·no curso das discussões, ou das votacões. 
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Art. 81. Os requerimentos ·sujeitos á discussão só de
verã-o ser fundamenta;dos verbalmente depois ,de fryrmulados 
e enviados á Mesa e no iillümento em que o Presidente 
anu nciar o ·debate. 

Art. 82. Os requerimento-s para levantamenw da sessão 
por motivo de falecimento de Depul111rio, d·e President;e ou 
ex-Pre·sidente, de V1,ce-Presidente ou ex-Viee-Presidente · dá 
Jlepúbhca, de Presidente .do Supremo Tribunal Fede·ral ou 
de Chefe em exerciciü de alguma naçãü amiga, só poderã·O 
ser recebidos pela Mesa quando contenham a assinatura de 
50 De]Jutados, pelo menos. 

, DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO 

Art. 83. T.res são os processos de votação pelo:!! quais 
deliberará a Assembléia ' Naciónal: 

a) o simbolieo; 
b) o nominwl; '· 
c) o de escrutínio .secreto. 

Art. 84. O pll'ocesso •simbol:ilco pra:tiüar~se-á .com o le
vantamento dos Deputadns que votam 'a favor da materia em 
deliberac&o. 

P,arágraf1o unico. Ao anunciar a votação de qual•quer ma
teria, o Presidente convid,ará o·s Deputados que votam a favor 
a Be levantarem e proclamará o resultado .manifes.to dos votos . 

Art. 85 . Far~se-á a votação nominal pela lista georal dD'l 
Deputados, que serão chamados pe·lo 1°. Sec·r.etJáriü e res
p0'!1derão sim, ou não, conf01rme. fove'm a tav·or. , ou c·ontra, o 
que se estiver votando. · 

§ 1°. A' medida que o 1° Secretário fizer a ch amada, dois 
outros Sec.r etarios tomarão nota dos Deputadm que vo
taTem em 'll'ill', ou em outro S{lll'tido, e i.rãro nroclamando em 
voz alta o ·re·sulta:do da V'Olação. · 

§ 2°. O r esultad'o final da V'Ota(!ão será ,proc13Jmado pêlD 
Presidente, que m andará ler DS nomos dos que votaram sim 
e dos que votar am não. 

·§ 3°. Depois do Presidente proclamar o resultado rínal 
da votação, não poderá ser admitido a votar nenhum 
Deputado. 



ArL 86. Para se praticar a votação nominal, será mistér 
que alg·um Deputado a requeira, por escrito, e a Assembl·c:íia 
a a·dm1ta. 

§ 1 •. Os requerimentos verbais não admitirão voLar;fto no
minal. 

§ 2o. Quando o mesmo Deputado requerer, sóbre liTI.l :l só 
proposicão, votacão nominal, por duas· vez·es, e a Assembléia 
não a conce·der, nã·o lhe assl'S·trrá o direito de requere-la no
vrumente. 

§ 3•. Si, a requerimento de um Deputado, a Assembléia 
deliberar previamente realiza.r t·o'Cias as votacões de determi
nada proposição pelo processo simbolico, não serão admitidos 
requerimento-S de votaçã'O nomi>nal para essa materia. 

Art. 87. Prati>c-ar~se-á a votação rpor escrutí-nio secreto, 
por meio de ceduhs escritas, recolhidas em urnas, quE'! fi
carã·o junto á Mesa. 

DA VERIFICAÇÃü DE VOTAÇÃO 

Art. 88. Si a algum Deputado parecer que o resultado de 
uma votação simbolica, proclamado pelo Presidente, não é 
exato, pedirá a sua v·erifi.cacão-. 

§ f•. Requerida a verificação, o Presidente convidará os 
Deputados que votarem a f(}vor a se levantarem, permane
cendo de pé para serem contados, e, assim, fará, a seguir, com 
os que votarem contra. 

§ z•. Os Secretarias contarão os votantes e comunicarãó 
ao Presidente o seu numero. 

§ 3•. O Presidente, verificando, assim, si a maioria dos 
Deputados, presentes votou a favor, ou contra a materia em 
deliberação, proclamará o resqltado definitivo ela votação. 

§ 4•. Nenhuma votaoão admitirá mais de uma verificação. 

§ 5•. Far-se-·á sempre a chamada quando a votaoão indicar 
que não ha numero. 

DO ADIAMENTO DAS VOTAÇõES 

Art. 89. Qualquer Deputado poderá requerer, por escrito, 
durante a discussão de uma proposição, o ndiamonto. de sua 
votação. 
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Parágrafo unico. O adiamento da votaç.ão de uma propo
siç.ão t •Ó poderá ser concedido pela Assemi>léia, prese-nte a 
maioria de seus membros e por prazo previumente fixado. 

Art. 90 . Encerrada a discussão ele uma proposiçiio não 
mais se admitirá requerimento ele adiamento de sua votaç;:To. 

Art. 91. Requerido, simultaneamente, mais ele um adia 
mento de votaç.ão de uma proposicão, a adocão, por pre:fe
reocia, de um requerimento, determinará ficarem os demais 
pre.iudicados. 

DA RETIRADA DE PROPOSIÇõES 

AJ.·t. 92. Apresentada á consideração da Assembléia uma 
proposição, a sua retirada só poderá ser so licitada ao momento 
em que fôr anunciada a sua votação. 

§ 1•. O requerimento ele retirada de qualquer proposição 
só poderá ser formulado por escrito, ou verbalmente, pel o 
seu autor. 

§ 2°. Serão considerados, para os efe itos clêsLo aelig·o, nn 
tores das proposioões das Comissões, os r espectivos lle latores 
c, na sua ausencia, o Presidente da Comissão. 

Art. 93. Quando fôr solicitada a retirada de uma propo
sicão, que tiver parecer contrário, o Presidente de:l'erir:í esse 
requerimento, independentemente de votação. 

Parágrafo unico. Quando houver sido requer ida a reti 
rada de uma proposição, qne tenha parecer favoravel ou á 
qual se haja oferecido emenda, o reque1·imento depender:'t ela 
aprovaoão da Assembléia. 

DAS QUESTõES DE ORDEl\1 

Art. 94. Todas as questões ele ordem serão, sohm.·cuht e 
conclus ivamente, resolvida!:. pelo Presi dente . 

§ 1•. DúranLe as votações. as questões de ordem só po
clerüo ser levantadas em rapida s observavões, qn e não passem 
de tres m inutos e desde qne sejam ele natureza a influir 
diretam ente na marcha dos trabalhos e na decisão ela materi:t, 
corrigindo qualquer engano ou chamando a atenção pa:'a um 
artigo regimental que não está sendo obed ecido. 

§ 2°. Quando o Presidente, no correr el e uma vot::.çüo. 
verificar qn e a reclamação peln. o1'Clem não se refere ef etiva-
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mente á 01'dem dos t1·abalhos, poderá cassar a palaYra ao De
putado que a houver solicitado, convidando- o a sentar-se, e 
prosseguirá na votação. 

§ 3•. Desde que o Presidente verií' ique, pelos ins istentes 
e injustificaveis discursos 1Jela onlern, que ha. o proposito 
evidente de obstruir a materia em discussão on em votncão, 
poderá negar .o uso da palavra aos que a sol i c .i tarcm sob La! 
pretexto. 

DA URGENCI A 

AI't. U5. Só serão admitidos requer.imentos de urge11u.iá 
quando assinados, no mini•mo, por tr es membros da Mesa 
(oompr·e·endid<os, nesta hipotese, ·o,s Vice- Pt'esidentes e os Se
cret.a.rios suplentes) ou p·or 25 Deputados. 

§ 1°. Considerar-se-á u rgente todo assunto cujos cfeiLo 3 
dependem ·de ·deJiberaç,ã·o e execuc,:ão imediatas . 

§ 2". O Pr·esiderut-e i.nten'ornrperá o ·Ora.d'O I' que es tiver 
na tribuna sempre que fôr solicitada ur.gencia para se tratar 
de as·sunto referente á s•egurança pública, sendo· o respectivo 
requ erim;ento subscr.ito, pel·o meno-s, por 10 Derputados. 

§ 3" . Submetido á con·sideraç,ão da Assemb !é ia o r equr:n·i
mcnto de urgencia •será, sem discussã'O, imediatamente votado: 

§ 4•. Si a Assemblé ia a,provar o requerimento r!:1tt·ará a 
mat"Cria imediatamoote en1 di cus·são, ficando- p·rejudicada a 
or-dem do dia até a deci.são do objeto para o qual a urgenoia 
fo·i v·otada. 

DA POLICIA 

Art. 96 . O poli-ciamento do eld,ificio da Asscmblúi::t. Na
ci·onal ·c·ompcle, privativamente, á M-esa, funoi•onando .oomo 
Comissão de P>nl ícia, sob a <Suprema direção do seu Presidente, 
sem int.m·venç,ão d·e qualquer outro poder. 

Parágrafo unico. Est-e policiannento poderá ser feito por 
fôrca rpública e agentes d'lt poUci.a comum, requisitados ao 
Govôrno ·pda Mesa e postos á sua inteira e exdusiva di•spo
siçã'O. 

ArL. 97. Será permitido a qualquer pessôa, clccenLcmente 
vestida, a·&soi.shr, das gal•erias, áe sessões, desde que esteja 
desarma>da e guarde o maior silenci'O, sem dar sinal de 
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apl.auso·s, ou de reprovacão, ao que se pa;ssar no recinto ou 
fora dele. 

§ 1 •. Hav·erá tribunas reservadas para scnho:ras, mem'hros 
do Corpo Diplomatico, altas autoridade'S e funcionarias, e 
tambem para os repr-esentantes dos jornais d iarios e de 
agencias telegraficas previamente autorizados pela Mesa par:1 
o ef·etivo exercício de sua .profissã:o. 

§ 2•. No recinto e nos lugares desti-nad·os á Mesa, du
rante as sessões, só serão admitidos os Deputados e os fun
cionarias da Secretaria em servico exclusiv·o da s-essão. 

§ 3". Os espectadores que pe:rturbarem a sessão serãJ 
obrigados a saír, imediatamente, do ediücio, sem prejuízo de 
outra pooalidade. 

Art. 98. Quando, por ·simples aidvertencias, na forma 
dêste Regimento, não fôr po.ss;ivel ao Presidente manter a 
ord·tlm, poderá suspender, ou levantar a sessão. 

Art. 99. Si algum Deputado cometer, dentro do edifício 
d!li Assembléia, qualquer ex:cesso, que deva ter c'epressão, a 
Comissã:o de Polícia conhecerá do fato , expondo-o á Assembléia, 
'que d eliberará a resp-ci<to, em sessão secreta. 

ATt. 100. Quando no edifício da Assembléia se cometer 
algum d0lito, realiza,r-se-á a prisão. do -criminoso, a;brindo- s-e 

' . inquerito, sob a direcão de um dos .membr:os da Comiossão de 
Políci·a ,designado pel·o Presidente. 

§' 1• . .Serão observadas no processo as leis e regulamentos 
polici·ais do Distrito F -ederal, no que lhe: forem a>plicaveis. 

§ 2"· Servirá de escrivão •nesse pl'ocesso o funcionaria 
da Se-cr.etaria que fôr para isso desig>nado pelo Presidente. 

§ 3•". O inquerito, que terá rapido andamento, será en
vi-ado com o delinquente á autoridade judi.ciaria. 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 101. A Assembléia Nacional Constituinte não poderá 
dis·cutir ou votar qualquer "projeto de lei ". Deverá tratar, ex
clusivanlente, ele assuntos que .djgam respeito á ela.boracão da 
Constituição, á el1eição .do Presidente da República e á apro
vacão dos él1tos do Govêrno Provisorio. 

Art. 102. Si, entretanto, no correr dos trabalhos se tor-nar 
evident·e a neces-sidade abs•oluta de qualquer resDlucão ina.:. 
diavel, sôbre a qual haja o Chefe do Estado pedido a cola-
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1:JOração da Assembléia, será ela debatida e votada, em dis
cussã•o urr:üca, com parece[' da Comi•ssão de P•o.líc,ia ou da 
Comissão esp-ecial que, para tal fim, fôr criada pela As
s-embléia. 

Art. 103. O Presidente da Assembléia será _o orgão desta 
junto ao Govêrno P·r•a.vi•sürio da República para -sol.icitação 
de medidas e provide;nc,ias que digam respeito ao funciona
mento dos -s•e us tr-abalhos. 

ArL 104. Nos casos omissos, servirá de elemento subsi
diaria para r-es•olução do Presidente, que •será oonclusiva, o 
Regi;mento da anGiga Camara do•s Deputados, desde que não 
contrarie disposições dêste Regimento. 
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