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TITULO I
DAS SESSÕES PREPARA TORIAS

Art. l°. No primeiro anno de cada legislatura, quinze dias antes do designado para
a reunião do Congresso Nacional, todos os
Senadores deverão comparecer no edificio do
Senado, ao meio·dia, para as sessões preparatorias, que continuarão nos dias seguintes, até que se possa etrectuar a abertura
da sessão legislativa do Congresso.
Art.2°. Nesse primeiro dia, a Mesa 01'ganisará a lista dos Senadores presentes para
o fim de ser sorteada a Commissão de Poderes, de que trata o art. 46.
Art. 3°. Nos outros anuas e nos casos de
convocações .extraordinarias, o comparecimento de que trata o art. lo verificar-se-á
cinco dias antes do indicado para a abertura
da sessão legislativa do Congresso.
Art. 4°. Os Senadores que faltarem ás
sessões preparatorias participarão ao Senado.
por ofilcio dirigido ao l° Secretario, o moti '10

-4do impedimento, declarando ao mesmo
tempo quando poderão 'comparecer.
Art. 5°. Verificada a existencia de Senadores na Capital Federal, em numero de
metade e mais um, o Senado communicará
o facto ao Presidente da Republica e á Camara dos Deputados.
O mesmo fará quando acontecer que, por
falta de numero sufficiente de Senadores até
á vespera do dia designado, para a abertura
da Ressão leg-islativa do Congresso, esta se
não possa e:!fectuar.
Art. 6°, Satisfeito 0 disposto na primeira parte do artigo precedente, não ha·
vendo materia com que o Senado continue
a occupar· '\) e não tendo recelJido da Camara
dos Deputados participação de que já conta
numero sufficiente de seus membros, para que
se possa insta.l1ar a sessão legislativa do
Congresso, as sessões preparatorias ficarão
suspensas até que o presidente marque
novo dia.
Art. 7°. Além dos actos necessa.rios para
a verificação de numero sufficiente de Senadores, o Senado, nas sessões preparatorias
tratará, observadas a.s disposições dos arts,
23 a 29, 96, n, 3; e 175, do reconhecimento
dos poderes de seus membros.
Art. 8°. Os actos de que trata este titulo
poderão seI' praticados, ainda que o Senado
se não reuna em numero suíIl.ciente para
deliberar; este numero, porém, é indispen-

-5savel Q.uando se houver de votar os pareceres
relativos á verificação de poderes.
Paragrapho unico. Considel'a-se sutliciente
para a verificação de poderes nas sessões
preparatorias do l° anno da legislatura o numero de 22 Senadores, maioria dos dois terços
constitucionalmente sub istentes, depois de
expirado cada triennio legi lativo.
TITULO II
DA

MESA,

SUA ELEIÇÃO E ATTRIBmçÕES

Art. 9°. A Mesa será composta de um Presidente e Q.uatro Secl'etarios.
Haverá um Vice-pl'esidente e supplentes
de secretarias.
Art. 10. Nas faltas accidentaes dos Secl'etarios e dos r;upplentes, o Presidente convidará qualquer dos Senadores para os eubstituir.
Art. II. O Vice-Presidente e os Secretarios, eleitos no primeiro dia de ses ão ardinaria, servirão até a eleição do anno seguinte, podendo ser reeleitos.
Art. 12. A eleição do Vice-Presidente e do
lo e 20 Secretarias far-se-á por escrutinio
secreto e maioria de votos do.> membros
presentes.
Art. 13. Se nenhum dos votados obtiver
maioria absoluta. de votos, pl'oceder-sQ-á a
20 escrutinio entre os dois mais votados.

-6Se houver mais de dois com igual numero
de votos, concorrer~o ao 20 escrutinio os dois
mais velhos; e se ainda se der empate, considerar-se-á eleito o mais velho denes.
Art. 14. Na eleição desses funccionarios
haverá lista e escrutinio separado para cada
um; o 3° e 4° Secretarias, serão, porém, eJeitos em uma só lista, que conterá dois
nomes; o mais votado será o 3° Secretario, o
immediato o 4°, e supplentes os outr()s, na
ordem da votação.
Art. 15. Ao Presidente do Senado, que
pela Constituição é o Vice-Prestdente da Republica, compet9, como regulador dos trabalhos e fiscal da boa ordem, além de
outras' attribuições conferidas neste Regimento:
1. ° Presidir as sessões do Senado, depois de
estar este constituido para dar começo ás
suas sessões ordinarias, isto é, depois. de
se haver realizado a abertura da sessão
ordinaria ou extraordinaria do Congresso;
2.° Abrir e enoerrar as sessões no; dias
e horas. estabelecidos e nellas manter a
ordem e fã-zer observar a Constituição, as
Leis e este Regimento;
3.° Fazer ler as actas e o expediente,:Lo
qual dará o competente destino; entretanto
se algum Senador lembrar .destino diverso. o
Presidente, não concordando, consultará o
Senado, e observará o ql1,e for decidido;
4. o Assignar as actas das sessões e os decretos e resoluções do Senado;

-75.° Dar a palavra aos senadores pela ordem da inscripção j
6.° Estabelecer o ponto sobre que haja de
versar a discu são, e dividir em partes as
propo ições, quando forem complexas j
7.° Interrompe!' o orador quando se desyial'
da questão que se estiver discutindo, quando
infl'ingir o Regimento, quando fal tal' ;1 consideração devida ao Senado ou a algum dos
seus membros, advertindo-o e chamando-o
ti, questão em debate ou á ol'dem e retirando·lhe a p:l.lavra, se não for obedecido, ~a
conformidade dos arts. 38, 40 e 41 j
8. ° Suspender a sessão nos casos marcados
no Regimen to, declarando-o de viva voz,
ou, se não puder ser ouvido, deixando a ca·
deira;
9, ° Propor a votação das materias depois dfl
discutidas,e declarar o resultado dell<1 j
10. Dar po se, na conformidade do art. 27,
ao Senador eleito e reconhecido j
II. Propor, quando julgar conveniente, a
prorogação da sessão;
12. Designar a ordem do dia para a sessão
seguinte;
13. Convocar sessão oxtraorJ.inarja ou
secreta, dUl'ante o tempo das ses ões;
14. Nomear as Commjssões especiaes e
mixtas, na fõrma dos arts. 47 e 48 j
15. Apresentar ao Senado, no começo de
cada sessão annual, o relatorio dos trabalhos
da sessão anterior, com as observações qüe
l!864

:i

-8julgar convenientes, ouvindo pa,ra este fim os'
membros ria Mesa;
'~6. Nomear os substitutos para as vagas
e impedimentes que occorrerem nas Commis-sões permanentes, excepto nas de Policia e
de Poderes.
Art. ']6. O Presidente do Sena,do só terá o·
voto de qualidade.
Art. 17. O Vice-Presidente, que é o Presidenbe da Commissão de Policia, substituirá
o Presidente do Senado em tudas as suas
·ãttrLbuições e deveres e, quando na. presi'dencia, s@ :terá o voto de qualiJ.ade.
Par~l.griltp'ho unico. Poderá oifel'ecer prodectos, indlCações e requerimento>, discutÍl' &
v,otal', liJ.uando ju!l.gar conveniente:1O exer'cicio de ·seu mandato de Sea:ld0l', comtanto que, para afazer, deixe apre idencia
emquantose tratar do assumpto em que intervier.
Art. 18. No caso de vaga da, vice-presidencia por qualquer causa, proceder-se-à à
Jlova eleição.
Art. 19. Ao l° Secretario incumbe, além
do mais que ,se acha consignado neste Regi-·
menta:
'1.0 Ler ao Senado a mtegra de toda a cor··
responlencia do Presidente da Republica, da
Camara doslDe.putados e dos Senadores;
2.° Mànda,[' fazer o extracto de qualquer
outra correspondencia e das petições diri·
gidas ao Senado com os documentos que lhes.
wierem :l.:ppensos;

-93. ° Assignar o expediente do Senado;
4.° Autoriz:1r o Director da Secretaria a
receber e abrir a correspondencia dirigida ao
Senado, quando o ent nder ;
5.° Superintender os trabalhos e despezas
da Secreta1'ia. ;
6. 0 A signar, d9pois do Preeidente, a~
actas das sessões, os decretos e as resoluções
do Senado.
Art. 20. Ao 20 Secretario compete, entre
outras attribuições :
l.0 Fiscalizar a redacção das actas e fazerlhes a leitura;
2.° Ler as pI'opostas, projec"&os de lei, pare·
ceres de Commissões e as emendas offerecidas
durante'o debate, salvo se tiverem sido lidos
pelos seus autores ;
3.° Escrever as actas das sesspes secretas,
e fechai-as, depois de approvadas ;
. 4.° Assignar, depois do ]0 Secretario, as
actas, decretos e resoluções do Senado.
Art. 2l. Ao 3° e 40 Secretarias compete
indistinctamente :
1.0 Fazer a chamooa dos Seuadores, nos
casos determinados pelo Regimento;
2.° Tomar nota dos Senadores que pedirem
li. pn.lavra durante a discussão;
3.° Contar os votos em todas as votações;
4. ° Tomar nota das discussões e d .liberações do Senado em todos os papeis sujeitos
ao SllU conhecimento, authenticando-os com
a respectiva; assignatura ;

-105.° Escrever os nomes dos Senadores que
obtiverem votos em escrutinio secreto e
fazer ao lista dos votados para ser lida immediatamente.
Art. 22. O" Secretario, pela ordem nuIDurica, e O:l supplente , pela da votação
.obtida, exercerão CCtIDO substitutos do Vicepresidente a presidencia do Senado, tendo
então sámente o voto de qualidade.
Paragrapho unico. AoS supplentes na ordem da votação compete substituir os e-cretarios nos seus impedimentos accidentaes
ou permanentes.
TITULO III
DOS

SENADORES

Art. 23. O Senl1dor eleito apresentará
ao Senado o seu diploma por intermedio de
qualquer Senador ou por ofiicio dirigido ao
1° Secretario.
P.'1ragl':lpho unico. Entender·se-á por di
ploma o titulo ou documento, como tal de·
finido em lei.
Art. 24. Logo que 1"01' apresentado, o
diploma será remettido á Commissão de
Poderes com as authenticas dos colIegio
eleitoraes, documentos e representaçãe. relativos á eleição, enviados ao Senado, afim
de que eUa. examinando-os, d~ parecer com
urgencia. (Arts. 7° e 8°.)

-ll-

Art. 25. Se a eleição tiver sido feita em
consequencia lie a.nnullal;'ão de outra, a Commi são de Poderes antes de tudo. examinará
se fvram observadas as deliberações do Sena..,
do, concernentes ao assumpto, propondo
como preliminar a~ providencias necessarias
para que seja. resguardada a competencia do
Senado na. verificação dos poderes d0 seus
membros,
Art. 26. Julgando o Senado que é valida.
uma eleição, o Presidente proclamará. em
voz alta: o Sr. F., está reconhecido Senador
da. Republica pelo Estado de ... ou pelo Districto Federal, e o lo Secretario communiGará ao eleito a dec' ão do Senauo.
Art. ')7. Constando-lhe que o novo Senador
acha-se presente, o Pre idente nomeará
uma commi são de tres memhros para recebeI-o e introduzil-o na ~ala da sessões, e
leva.ntando- e, 00 que será acompanhado por
todo os que assistirem ao acto receberá
do enador a seguinte aflirmação:
Prometto g,tardar a Constitui ão Fedem"',
fiel e lealmente o mandato que
,'ecebi do povo, e suste,~ta,' a uniao, a integridade e a independencia da RepttblicIJ..
desempel~har

Art. 28. Para o recebimento do novo Seni1dor não é necessario que haja. na Ca a o
numero exigido para deliberar.
Paragrapho unico. A posse. que será em
se são publica, poderá realizar- e na meSma
em que houver sido proclamado o Senador.

-

12-

Art. 29. Quando o Senado nã reconhecer
-valida a eleição de um Senador ou nos casos
de morte, renuncia ou perda do mandato,
far-se-á a de"Vida communicaçãu ao Chefe
do respectivo Estado ou ao Presidente da
Republ1ca, se a vaga pertencer ao Districto
Federal, para que se proceda á nova eleição.
Art. 30. O Senador deve apresentar-se no
Senado á hora regimental e assistir ás sessões.
Art. 31. Tendo impedimento legitimo que
o obrigue a faltar por mais de tre8 dias, dará
parte ao 1e Secretario; mas se precisar de
algum tempo de licença, deverá pedil-a
paI' escripto ao Senado, que, ouvida a ['especti-va Commissão, resolverá corno julgar
conveniente.
Art. 32. Nenhum Senador poderá fallar
sem pedir a palavra ao Presidente, e, concedida est:>" fallará de pé, excepto quando obtiver do Senado licença para fazeI-o sentado.
Art. 33. Não serão admittidos discursos
escriptos, o que não exclue o auxilio de notas'. O discurso ará sempre dirigitlo ao Presidente ou ao Senado.
.
t. 34. E' prohibido attribuir más inten·
ções, usar de expressões desrespeitosas para
com os Senadores, Deputados e Chefe da Nação, ou nomear aquelle cuja opinião se
approva, ou impugna, não sendo permittido
, indicaI-o senão por meio indirecto, salvo
o caso de -versar a questão sobre emendas,

-13-

sendo necessario determinar o autor- pelo
nome.
Art. 35. Os Senauores podem em qualquer
tempo tomar conhecimento das a.ctas e examinar as peças depositadas no Archivo do
Senado; não podem, en1;retanto, dahi retiraI-as sem expre sa deliberação da Commíssão de Policia e mediante recibo.
Art. 36. O Senador que quizer explicar
alguma expressão que se não tenha tomado
no seu verdadeiro sentido, ou narra1' um
facto desconhBcido que venha. ao caso da
questão, poderá fazei-o uma vez. Nessa.
hypothese. porém, não lhe será permittido
exceder os limites restrictos da explicação
ou narrativa do facto, para que haja obtido
a palavra.
Art. 37. Ao iniciar-se o debate de qualque~
materia, ou quando se proceder á sua vota.ção, qualquer Senador poderá ohtel:' a palavra pela ordem, para lembrar ou propor
melhor methodo na discussão ou votação.
Art. 38, Nenhum Senador poçleráfalla.r
contra o vencido nem servir-se de linguagem
descortez. refel"iodo-se ás deliberações do Senado, cujas dp.cisões não podem ser objecto
de censura de qU:1lquer dos seus membros.
Se, no fim do discurso, tiver de apresentar
-alguma moção para que tal: deliberação seja
revogada, o fará sempre em termos conve~
nientes, prevenindo disso, o Senado, quanl1_
principiar a fallar.

-14-

o mesmo será observado a respeito da.s
deliberações da Camara dos Deputados.
Art. 39. Qualquer Senador tem o direito de
reclamar a observancia deste Regimento ao
Presidente cumpre attender á reclamação
som admittir reflexões ou debate, salvo se
houver duvida quanto a applicll.bilidHde do
dispositivo invocado ao caso de que se
tratar.
'Art. 40. Nos ca~os·dos arts, 34 e 3 e em
outros semelhantes, o Presidente advertirá o
Senadór, usamlo da fórmula; Attenção. Se
essa advertencia não bastar, o Presidente
dirá Si'. Senadol' F ... attenção; e se ainda for
infructifera esta advertencia nominal, o Presidente consultará a Casa se consente em que
o Senador seja eonvidado a retIrar-se, devendo a de isão ser tornada por dois terços
dos membros presentes.
Art. 41. O Senador convidado a sahir deixará immediatamente a sala; não o fazendo,
o Presidente suspenderá a sessã,;.
Art. 42. Se fallecer algum Senador na Capital Federal, dura.nte a sessão legislativa,
o Presidente consultará o Senado, que resolverá com qualquer numoro, se quer interromper os seua trabalhos nJS o dia e nomeará
uma Commissão de seis membros para acompanhar o prestito funebre.
Se falIece . na Capital Federal, fÓl'a. porém.
do tempo das sessões, o Presidente nomeará a
Commi sãode qlle trata este artigo, logo que
tenha scieucia do facto.

-15 -

Em qualquer circum tancia o facto será.
mencionado na acta da sessão em que o Senado tiver delle noticia.
Art. 43. O Senador que estiver anojado
pela morte de alguID pl1.rente, será de anojado desde que a Me a tenha. disso conhecimento.
TITUL0 IV
DAS OOMMISSÕES, SEUS DEveRES, TRABALHOS
E 4T'l.'RIBUIÇÕES

Art. 44. As Corcmi sões serão permanentes, especiaes, mixtas e gemI.
Art. 45. As permanentes, excepto a de
Poderes, serão eleitas annualmente, no começo de cada sessão (lrdina.ria e servirão
durante elia e as prorogações e sessões
extraordi uarias.
Art. 46. A de Poderes será sorteada no
primeiro dia de ses ão prepat'atol'ia da
legislatura (art. 2°). As vagas que' oecorrerem nesta Commis ão durante a legislatura,.
serão prehenchidas por sorteio.
§ 1. ° A esta Commissão cabe examinar as
eleições realizadas para. a renovação do terço
do Senr.do e bem assim as que se realizarem,
dmante a legislatura, para preenchimento
de quaesquer vagas.
§ 9.° Sempre que se tratar de eleição rea·
lizada no Estado de que sejí1 representante.

-
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~lgllm Senador, membro da Commissão, esse
nella não tomará parte.
Art. 47. As especües serão nomeadas a
requel'lmento de qualquer Senadol', que indicaI" desde logo a materia de que haj>l.m de
trata.r e o numero de membros que li vam
ter.
Al't. 4 . As mixtas serão nomeadas, quando
for julgado conveniente. aJ convite do.
Camal'a dos Deputaios ou a requlJ1'lmento
de algum Senador, que indicará desde logo
a mriLeria de que hajam de tratar e o nume~'o de membros que devam tllr. Neste
ultimo crtSO, convidar-se-á, a Camara a nomear aquellcs de seus membros que devam
fazer parte da Commissão.
Al't.49. A cxistencia das Commis$õ]'; especias e mixtas ceS:la logo que eUas tenham
preenchido o fim a que se destinava.m e
sempl'll que terminar a legislatura um que
tenha.m sido nomeada '.
Art. 50. OSenado poderá sob a présidencia
do PI'esldente da Commissão de Finanças,
ou, na. talca deste, do Senador que for acclamado, constitú.ü'·se em Commissão Geral,
imme íiatamente OLl em dia previamente
designado, toda a vez que assim o resolver
por indicação de algum dos seu::; membros.
Na Com missão Geral qu'alquer Sanador
poderá faJlar as vezes que quizer.
Em regra, a Commissão Geral se consti·
tuirá na 2a discussão dos projectos, mas pMe
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ser admittida ao discutirem-se materias importantes.
Art. 5l. Na Commisão Geral se obs1rvarão
em tudo que lhe for applicavel as mesmas
regras escê1belecidas paTa as deliberações do
Senado.
Não poderá funccionar sem o terço dos
membrJs do Senado, devendo cingir-se ao assumpto para o qual se reuniu. e rf'solvel-o
com bravithde,
Art. 52. O Presidente da Commissão Geral
apresentará ao Senado, em relatorlo, as conclusões adoptadas pela mesma.
Art. 5·{. ALém das Commissõesde que trata
o art. 44, o Senado, a requerimento de qualquer de seus membro, poderá nomear Commis ões especiaes externas para rapresenral-o
em sJlemnidades e actos publicos e para
outros fins,
Estas Commissões constarão de tres membros.
Art. 54. As Commissões permanentes são
as seguintes:
1." Policia;
2." Poderes;
3." Constituição e Diplomacia;
4." Finanças ;
5," Justiça e Legislação;
6." Marinha e Guerra;
7. a Commerclo, Agricultura, Industria. e
Artes;
8." Obras Publicas e Emprezas Privilegiadas;

-189." Instrucção Publica;
10." S~ude Publica, Estatistica e Colonização;
11." Redacção da leis.
Destas, a de Policia será constituida pelo
Vice-Presidente c Secretarias; as de Finança.
e de Parleres constarão de nove membros, as
de Justiça e Legislação e de Marinha e
Guerra de cinco e as demais, de tres.
Al't. 55. Qualquer Senador, com excepção
do mem!bros da Commissão de Policia poderá ser eleito, sorteado ou nomeado para a
Commissões,mas se o já tiver sido para duas
poderá excu ar-se de pertencer a uma terceira.
Art. 56. A eleição da~ Commlssões permanentes, será feita pOl' escrutini secreto
â pluralidade, de votos e, nos casos de empate, a sorte decidirá.
Art. 57. Ao iniciarem os seus trabalhos
as Commissões, excepto a de Policia, se re·
unirão em uma das salas do edificio do Senado para eleger cada uma o seu Presidente.
Art. 58. Aos Pre 'identes das Commiss5es
compote dirigir-lhes os trabalhos e convovocal-as todas as vezes quejulgar conveniente
ou lhes for exigido por qualquer de seus
membros.
Art. 59. As Commissões reunir·se·ão em
sala do edificio do Senado, já quando os seus
membros oentenderem nece sario, já nos dias
e tabelecido , ou quando forem convocadas,
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com antecedencia, pelo menos de 24 horas,
indicados o dia, a hora e o fim.
Art. 60. .A Secretaria om vista de despacho
da Mesa, e mediante protocollo,remetterá os
papeis aos Presidentes das Commi ões, e
estes, seguindo o mesmo processo, os distribuiri'io pelos diversos membros de cada uma
dellas.
Para.grapho unico. O Senador a quem
for distribuída, para e tudo qualquer materia, escreverá sobre ella o seu parecer,
que será lido perante a Carilmissão e sujeito
á debate e votação.
Art. 61. E' permittido a qualquer Senador
assistir ás reuniões das Commissões, Ji"cutir
perante elias o assumpto de que se e tiverem occupando, enviar-lhes informações
ou esclarecimentos por escripto, e bem assim
propor emendas, que poderá fundamentar
por es ripto ou verbalmente.
§ lo, As informações ou e'clarecimentos
que por escripto forem apresentados ás
commlssões, serão impressos com os po.receres, se os seus autores o requererem; e o
mesmo se dará com os resumos das ob ervações, desde que os interessados se encarreguem de os redigir em extracto.
§ 20 , QU:l.ndo as Commissões não adoptarem as emendas, que lhes tenham sido apres~ntadas, oilas serão annexas ao parecer e
u 'f\ttidas á consideração do Senado, sendo
pré... '\ opportunamente apoiadas.

-20 -

Art. 62. Quando as Commissões se occuparem de negocios de interesse particular ou
procederem a iaqueritos, tomarem depoimentos, informações ou praticarem oukas
diligencias semelhantes, poderão, se o julgarem conveniente, permittir ás pes~oas directamente interessadas defender o~ seus direitos por si ou por procuradores, por escripto
ou verbalmen te.
.
Estas Commissões poderão requi~itar das
autoridades judiciarias ou admllJistrativas
os documentos ou informações de que precisarem .
•Árt. 63. Quando as Cornmissões tomarem
conhecimento de proposições da. Camara sobre
o adiamento das sessões do Congresso deverÍÍio emittir parecer no prazo maximo de
cinco dias, findo o qual poderá ser dada para
discussão, se assim o entender o Senado, a
requl1l'imento de qualquer de s~us membros.
Ad,. 64. Quando as Commissões tiverem
de emittir parecer sobre projectos do Con~resso Nacional, vetados pelo Poder Executivo, o farão no prazo manmo de dez dias;
caso o não façam nesse prazo, o Presidente
0S dará para discussão independente de parecer.
Paragrapho unico. A discussão tio pr0jecto
vetado não póde ser adiada.
Art. f\5. Quando as Commissões tiverem
affiuencia de assumptos a tratar, podpt'.ão
requisitar da Mesa a designação de JlT Jffipregado da Secretaria para serv; les de
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Secretario, ter em ordem os papei que
lhes forem distribuidos, e quando fel' conveniente, e crever em livro proprio o resumo
dos traba.lhos.
Art. 66. A's Commissõesé livre divillirem-se
em secyões. como o entenderem úS seus
membl'us, para maior facilidade do estudo
das 11Ja~erias que lhes e 'tiverem sujeitas;
mas os pareceres serão sempre da.dus em
nome d llas, com a a signatura, pelu menos, ua maioria de seus membros.
O Pl'esidente os assi.gnará em primeiro 10gar, e o relator será considerado autor.
Art. 67. Os membros das Commissões que
não concordarem com a maioria poder'ão assi.gnar-,e vencidos, com restricções lJU dar
voto em separado.'
Paragrapho unico. Quando o relator for
,-voto \ encido, o parecer será darlo pelo
membl'o da maioria, que o Presidente designar.
Art. 68. As Commissões deverão dar os
pare..:eres, no prazo de 15 dias, em 'te~'mos
explicitos sobre a conveniencia da <tppl'ova,·
ção, rejeição ou adiamento da discusdã" dos
projectos a que se referirem, expon.lo os motivO$ com os desenvolvimentos nece arios e
propomlo desde logo as emendas couveuienteso Tues pareceres precisam da assignatura
de todos os membros da Commissão, ou, ao
menos,da maioria, para serem recebidos pela
Mesa.
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Art. 69. Quando o trabalhos das Commi 'sões versarem obre projectos de lei ou resolução attinentes á declaração de guerra ou
accordo sobre a paz, a tratados ou convenções com paizes estrangeiros, á concessão
ou recu a de licença para a pa.sa.gem de
forças estrangeiras pelo territorio nacional
para operações militares, as suas reuniões
serão sempre secretas.
P"ragr.,pho unico. Os pareceres emittidos
sobre os assumptos mencionado neste artigo
dirão da conveniencia ou inconveniencia
de ser o caso discutido em sessão publica do
Senado ; e esse~ pareceres. com as emendas e votos, que lhes tiverem sido annexos,
serão, guardado o sigillo, entregues pelo Preidente da Commi ão ao do Senado,para seguirem os tramites regimentaes.
Art. 70. Serão tambem secretas as reuniões
em que as Commissões tomarem conllecimento de nomeações feitas pelo Presidente
da Republica, dependentes por lei do voto do
Senado.
Art. 71. Nesses casos, inteirada do assumpto, a Commissão formulará o seu pareceI', com a li rgencia poss ivel, depois de pr 0ceder, quando necessario ás inquirições e diligencias, que no caso couberem, concluindo
pela approvação ou reprovação das nomeações, ou, quando convenha, pela solicitação
<le esclarecimentos ao Poder Executivo.
Art. 72. Nesta ultima ~lypothese, o parecer será dado para a ordr-m dos trabalhos
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do primeiro dia desimpedido, vobndo·se sem
debate sobre a conveniencia da requisição
indicada; e, se o Senado não deferir' esta,
devulver-se-á o assumpto á Commissão
para expender o seu juizo acerca da.s nomeações submettidas ao Senado.
Se este defp.rir, podida~ ao Presidente da
Republica .s informações necessa,rias, será
a resposta enviada á Commissão para dar
parecer sobre a nomeação dependente da
voto do Senado.
Art. 73. Apresenta.do o parecer, será.
dado para ordem dos tl'abalhQs do primeiro
dia. dt'sempedido. salvo adiamento justitica:etQ'
por algum Senador e approvado pela Casa.
Art. 74. Da deliboração que o Senado
adoptar, approvando ou não as nomeações,
a Mesa enviará immediatamente communi(lação ao Presidente da Republica.
Art. 75. O assumpto tratado em sessão
secreta e as communicações confidenciaes do
Poder Executivo serão conservados em sigilla, emquauto o Senado não resolver o con·
tario.
Art.. 76. Quando não comparecer o Presidente da Commissão, aos membros presentes cabe designar quem o substitua.
Paragrapho unico. Nos casos de. impedimento de qualquer dos membros das Commissões, o respectivLl Presiclente reclamará
do do Senado a nomeação de quem o substitua.
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Art.74. Quando por despacho do Pre iden ~
do Senado a materia for enviada a duas ou
mais Commissões, cada uma dellas apre·
sentará o seu p3.recer, que, depois de lido,
será remet.tido ás outras.
Art. 78. A Commis ão de Poderes, quando
tomar conhecimento das eleições dos membres do Senado, poderá conceder aos in teress ~dos vista. dos papeis, pelo prazo maxi·
mo de dez dias uteis.
Os papeis, depois de numerados e carimbados, berão entregues ás partes me .iante
recibo, e examinados no edificio do Senado
durante é.l.S horas do expedien~e_
Art. 79. O parecer será emittido no prazo
de 30 dias uteis, contados da data em que
a Commissão tiver recebido o respectivo diploma.
'Pat'agrapho unico. Findo este prazo, o Pre·
sidtJnte do Sena.do dará, sem pa.rpcer, pa.ra
discu,são ao eleição ou cleiçõe~ sujeitas a estudo.
.
TITULO V
DAS ACTAS

Art. 80. As actas da sessões do Senado
devem conter uma exposição succinta dos
traba.lhos de cada dia.
Não havendo sessão, lavrar-se-á acta,
para se declararem os nomes dos Senadores
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ausentes e presentes e mencionar-se o expediente que for lido.
Depuis de approvadas, serão assignadas
pelo Presidente e pelos lo e 20 Secretar-ios.
Art. 8l. Os projectos, emendas, pareceres
de Commissões, indicações e requerimentos
serão mencionados em extr IctO na acta. manuscripta e transcrlptos no jornal da Casa
com o nOIDe de seus autores; as informações
e documentos lidos, serão sómente indicados
com a.eclaração do objecto a que se refel'irem.
Art. 82. O funccionario da Secretaria, encarregado do serviço das actas, as istirá. a
todas as sessões publicas, desempenhando as
incumbencias que lhe forJm commettida.~
pela Mesa.
Art 83. E' permittido fazer inserir na
acta declaração ,escriptade voto,uma vez que
seja. cflncisa, em termos cunvenientes e enviada á Mesa, na mesma ou na sessão seguinte, anGes da approvação da acta.
Art. 84. Na acta, ou no jornal da Casa
onde forem publicados os tI' balhos, nenhum
documento será inserido sem especial per·
mi 'são do Senado.
Art. 85. O trabalhos das ses ões serão impres~08 pur ordem chronolngica em An71aes
e estes distribuidos pelos enadores.
Art. 86. As actl1S da 'sessões secretas serão
fechada em euvolucros lacra,dos com rotulo,
assignado pelo 20 Secretario, mencionada a
data em que se celebrou a sessão a que se
referem e guardadas no Archivo do Senado.
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Art. 87. A acta ela ultima sessão ord..inaria
ou extraordinaria será submettida á discussão, antes de levantar-se a sessão, podendo ser approvada com qualquer numero.
TITULO VI
DA. ORDEsI

DOS TRABALHOS

Art. 88. Ao meio-dia, pelo relogio da sala
o Presidente (ou seu substituto). occupará
seu logar na mesa, tocará a campainha, e,.
achando-se presente um terço de Senadores,
a.brirá a sessão.
Art. 9. Se até 15 minutos depois não
houver es e numero, o Presidente, lido o
expediente, declarará que não pMe haver
sessão, convidará os Senadores presentes a
occuparem-se com trabalhos de commissões
e designarfL a ordem do dia para a sessão
seguinte.
Art. 90. Aberta a sessão, lida e posta
em discmsão a acta da anterior, e, não
havendo reclamação, será dada por approvada. Havendo reclamações ou emendas,
serão estas submettidas á votação e proceder-se-á conforme o vencido.
Art. 91. Approva.da a acta, seguir-se-á. a
leitura do expediente, dos pareceres de Commissões e aprosentação de projectos de lei,
indicações e requerimentos; podendo os Se-
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nadores em seguida fa.zer as considerações
que entenfierem sobre o publico serdço.
E to. parte da sessão não deverá exceder da.
primeira hora, finda a qua.l se pas ará á
ordem do dia.
Pamgl'n.pho unico. A requerimento verbal
de qualquer Senador, poderá ser prorogado
o tempo destinado ao expediente. A prorogação, porém, não excederá de meia hora.
Art, 92. Se a esse tempo se verifico.r que
ainda não ha numero para deliberar, i to é,
metade e mais um, o Presidente convidará o
Senado :t proseguir na ordem dos trabalhos,
adiando a.s votações pa.ra quando houver
numero.
Art. 93. Se durante a se $ão e verificar
que deixou de haveI numero p1.ra deliber<1r,
em consequencia. da retirada de alguns
enadores, far-se·á a chamada para se
mencionarem na acta o~ nomes do que se
tenham ausen tado.
Art. 9-1. As sessões serão publicas,quando
não for deliberado o contrario' succes ivas
nos dias uteis, e durarão quatro horas.
e a ses ão começa.r depois do meio-dia,
durará o tempo necessario pal'a completar
quatro horas de etrectivo trabalho-o
Art. 95. As proposições que se acharem
sobre a mesa e não puderem ser lidas no
mesmo dia, ficarão para a sessão seguinte,
tendo preferencia sobre as que forem de novo
ofl'erecidas.
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Art. 96. A ordem esta-belecida nos aTtigos
precedentes e a que tiver sido indicada pelo
Presidente para a discussão do dia. não poderão ser alteradas senão nos seguintes
casos:
lo, para a leitura de offi.cio ou documento
sobre materia urgente;
20 , para urgencia ou adiamento ;
30 , para posse de Senador.
Art. 97. Quando a ordem do dia constar
de duas ou mais partes com horas especiaes,
esgotada a primeira, passar-se-á á segunda,
mesmo antes da hora de~ignada e a-sim por
deante.
Esgotada a materia da ultima parte,
voltar-sv-á ás anteriores que tenham ficado
adiadas, guardada a ordem estabelecida.
Art. 98. Preenchido o tempo da sessão ou
esgotando-se antes a oruem do dia, o Presidente designará a do dia seguinte, que será
publicada. no jornal da Casa. E' permittido,
na primeira hypothese, ao Senüdor que estiver orando, concluir o seu discu,rso ou adiar
a conclusão pal'a a sessão seguinte, si nisso
convier o Senado, qualquer que seja o DUmero de Senadores presentes, não sendo
permittido segundo adiamento.
Art. 99. Antes do Pre idente dar a ordem
do dia, qualquer Senador poderá pedir que se
prorogue a sessão, indicando o tempo que deverá durar a prorogação; e o Senado decidirá com qualquer numero, independente de
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discussão. pJdendo conceder novas prorogações, até esgotn.r-se a ordem do dia.
Se hou VOI' numero legal votar;se-hão as
atel'ias. cuja discussão ficar encerrada; no
caso contrario, ficarão adiadas as vutações,
dispen aja a chamada a que se refere ()
art. 93.
Art. 100. Na occasião de ser designada a
ordem do dia, qualquer Senador p6derá lembrar materia. que julgue conveniente figurar
neHa, e o Pl'esidente, opportunamente, attenderá á requisição.
Art. 10 I. As mi.l.terias serão dadas pal'a a
ordem du dia segundo a sua antiguidade ou
importancia, a juizo do Presidente, que
designará trabalhos de commissões, desde
que sobre a mesa não haja materia para.
discus'ão.
.
Airt. 102. Nas prorogações da sl:l~são legislativa serão dados de preferencia para ordem
do dia projectos ou PI'oposiçõe'S cuja d~s
cussão já tenba sido iniciada na sessão ortf?naria do meslUO anno, e os que tlvel'em p,or
o~jecto o exercicio das attribuições conferIdas nos ns. 1, II, 12, 14, 17,19,20,21"27
o 35 do art. 34 da Constituição.
Art. 103. As sessões secretas celebra"!'se-ão no mesmo dia, ou no seguinte, por
.convocação do Presidente ou a. rel.luerimento
escripto de oit Senadores, cujos nomes :ti.
carão em sigiLlo.
Art. lOto Resolvido que a sessão secreta se
realise immediamente, o Presidente declaral'á
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suspensa a sessão publica, fazendo sahir da
sala, das tribunas e das galerias as pe soas
estranhas.
Art. 105. O primeü'o objecto are. olver,
nesta sessão. é se a mataria deve ou não ser
assim tratada a conforme se deciJ.ir, a sessão
continuará secreta, ou se tornará puhlica.
Ainda no caso da sessão ser secreta, o
Renado re olverá se o seu objecto e resultado
devem constar da acta publica; a igualmente
por simples votação, sem discussão, se os
nomes dOi proponentes devem permanecer
em sigillo.
TITULO VII
DAS PROPOSIÇÕES

Art. 106. As proposições podem consistir
em projectos de lei ou resolução, emendas,
pareceres de commissões, indIcações e requerimentos, iniciados no Senado. e de proposições e emendas vindas da CamaN dos De·
putados.
Os pareceres, indicações e requerimentos
só serão discutidos no Senado.
Art. 107. Nenhum projecto ou indlcação
se admittu'á no Senado se não tiver por
fim o exercicio de alguma de suas attri·
buições.
Paragrapho unico. Comprehendem-se na
disposição deste artigo as moções congratulatorias. e os requerimentos que tenham
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por tim a nomeação de CommLs-es que em
nome do Senado se congratulem com o Chefe
da ação por acto que haja praticado.
Art. 108. Os projectos devem s~r escriptos
em termos concisos e claros, divididos em
artigos, numerado, e assignados por seus
autores.
Paragrapbo unico. Não são admi siveis
projecto::; referentes á conces,ão de peno
sões, remi sões de divida e relevamento de
prescripção, licenças, reformas, aposentadorias e jubilações ou melhoria destas, sem
prévio requerimento da parte intere Sl1da.
Art. 109. O Senador que quizer otrerecer
um projecto fal-o-á na occasião opporttina,
expondo summariamente o seu objecto e uti·
lidade depois do que, o mandará á Mesa.
Art. 110. No fim d tres dias, em que ficará
sobre a me a para poder sor examinado,
o projecto será submettido a apoiamento e.
apoiado por cinco Senadores, irá a imprimir
para entrar na ordem dos trabalhos. Se,
porém, qua.ndo apresent<tdo trouxer a assig.
natura de cinco ou mais Senadore::; irá
logo a imprimir.
Art. 111. No decurso dos tres dias entre a
apresentação e o apoiamento, o proponente
póderá retiraI-o e assim se declarará na acta.
Art. 112. Serão tambem submettidos logo
a apoiamento e, apoiados, serão remettidos
ás respectivas Commissões, os projectos:
a) autorizando o Governo a declarar a
guerra ou fa.zer a paz;
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b) concedendo ou negando passagem a for..ças estrangeiras pelo territorio nacional para
·opel·ações müitares;
c) resolvendo definitivamente sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras;
.
d) mobilizando e utilizando a guarda nacional ou miLicia cívica, no~ casos previstos
pela Constituição;
e) declarando em estado de sitio um ou
mais pvntos do territorio nacional, na emergencia de aggressão estrangeira ou commoção interna;
f). approvando ou suspendendo o sitio,
decretado pelo Poder Executivo ou seus
agente$ re.spon aveis, na auseucia do Congresso (al'li. 34 §§ lI, 12, 19, 20 e 21 da
Conbtituição) .
Art. 113. Os projectos e resolucões vindos
da Camd.J'a dos Deputados e as emendas por
elta feitas em projecto ou resolução do SeJlado, depois de lidos em sessão pelo lo Secretariu, serão remettidos ás commis 'ões competentes. e com os pareceres deLlas impressos
em avulsos para ordem dos trabalho$, excepto os que versarem sobre prorogação das
sessões do Congre so que, consiJ.eI'G1do:s materia urgente, serão dados para ordem do dia
da sessão seguinte, salvo se a requerimento
de qU:J.lquer Senador, for deliberado o contrario.
Art. 114. Nenhum artigo de projecto po-derá conter duas ou mais theses indepen-
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·dentes, de modo que uma possa ser approvada e rej.ütada outra.
Art. 115. O projecto de lei ou resolução,
iniciado no enado e por eUe approvado, será
remettido ã. Gamara dos DeputaJ.os.
Art. 110. O projecto de lei ou resolução
vindo da outl'a Gamara, approvado pelo Senadll sem altel'ações, sel'á enviado á sancção,
'independente de nova red:1cção.
Art. 117. Irá tambem ásancção o projecto
·de lei ou resolução emendado na Gamara dos
Deputados, uma vez acceitas as emendas pelo
Senado
Art. llR. Rejeitadas as emendas, voltará o
projecto á Gamara dos Deputadus, que, se
as approvar por dois terços dos votos presentes o devolverá ao Senado, que só poderá
manter a rejeição das emendas pela mesma
oDílaiol'ia; n,jste caso será o projecto submettido sem elias á sancção.
Art. 119. Quando o projecto iniciado na
'Camara dos Deputados voltar ao Senado, por
terem sido alli rejeitadas as emendas de te,
-considel'ar-se-ão approvada as emendas
que obtiverem dois terços dos votos presente e serão devolvidas com o projecto á
Camara iniciadora.
Art. 120. O projecto de lei ou resolução, de
iniciativa do Senado,não sanccionadu e devolvido pelo Presidente da Republica, passará
por uma discussão e votação nomin',l, e con.Biderar-se-á approvado se obtiver dois ter·
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ços dos suffl'agios presente, sendo então remettido á Camara. dos Deputados.
Art. 121. Quando o projecto de lei ou resolução, não sanccionado, for de iniciativa da
outra Camara e tiver. ido enviado ao Senado,
este, se o approvar pelos mesmos tra;:nites e
maioria indicados, o enviará como lei a.o
Poder EKecutivo para a formalidade da
promulgação.
Art. 122. Não sendo a lei promulgada den·
tI'O de 48 boras pelo Presidente da Republica.
nos casos dos §§ 2· e 30 do art. 37 da Constituição, o Presidente do Senado ou o VicePresidente, se o primeiro não o fizer em
igual prazo, a promulgará, usando da seguinte fórma:
« F ... presidente (ou vice·presidente) do
Senado, faço saber aos que a presente virem
que o Congres'o Nacional decreta e promulga a seguinte lei ou resolução. »
Art. 123. Os projecto[J rejeitados, ou não
sanccionados não se poderão renovar n;].
mesma sessão legislativa.
Para os etreitos deste artigo só se consideram não sanccionados os pl'oject03, depois
que, devolvidos pelo Presidente da Republica, não obtiverem a a.pprovação do Co~
gresso por dois terços de votos.
Comprebeodem-se na probibição deste
artigo as pl'OpO ições que t nham por fim o
mesmo objecto e o regulem pelos mesmos
meios, embora sojam differentes as fÓI'mas
empregadas .
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Art. 124. O projecto do Sena.do, que versar
'obre prorogação da sessão do Congresso
Nacional, considerarse-á materia urgento,
e serei. dado para ordem do dia da sessão
seguinte.
Art, 125. Nas propostas para reforma constitucional observar-se-á o seguinte:
§ 1.0 Consiclerar·se-á proposta a refol'ma
quando, apresentada pela quarta parte, pelo
menos, dos membros de qualquer das Camaras do Congre so Nacional, for acceita,
em tres discussões, por dois terços de
votos numa e noutra Camara, ou quando
for solicitada por dois terços dos Estados, no
decurso de um anno, representado c.lda Estado pelu maioria de votos da sua assembléa.
§ 2.° Essa proposta dar-se-á por appl'ovada se no anno seguinte e, mediante tl'es
discussões, passar por maioria de dois terços
de votos nas duas Camaras do Congresso.
§ 3.° A proposta approvarla será publicada
com as assigoaturas dos Pl'esidentes e Secretarias das duas Camaras, e incorporada
á. Constituição como pade integrante della..
§ 4.° Não podel'ão ser admittidos como
objecto de deliberação, no Congresso, projectos tendentes a abolir a fórma republicana
federati \Ta, ou a igualdade da representação
dos Estados no Senado.
Al't. 126. As proposições ou projectos. ujeitos a exame das commissões e quaesquer
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outros assumptos dependentes de' parecer;_
poderão ser dados para ordem do dia:
1. 0 A requerimento de qualquer Senador,.
sem discus 'ão, se o Senado recon hecer a ururgencia. da materiaou se as Commissões deixarem de apresentar os pareceres no prazo
de 15 ilias.
2. 0 Quando entre a data da apre entação
no Senado de proposições, ou emendas da
outra Camara e o encerramento das sessões
do Congresso não medeiar mais de oito dias.
3. 0 Pela Mesa, independente de :lonsulta
ao Senado, as proposições de annos anteriorGs e as materias de que tratam os
arts. 64 e '].9 § unico.
Art. 127. Não é permittido reunir em um
só projecto duas ou mais proposições da Camara dos Deputados, nem nas propostas de
credito incluir novos creditas iniciados no
Senado.
Não é tarobem permit,tido o1ferecer como
emendas a quaesquer projectos, ou do Senado
ou da Cama.ra dos Deputl\dos, propusições.
desta. que devem seguir os tramites regimentaes.
Art. 128. Os pareceres, depeis ue lidos. serão impres os em avulsos, com os respectivos
projectos, para serem 'lubmettidos conjuntamente á discu~são, salvo se, a requerimento
de algum Senador, for dispensada a impressão.
Art. 129. Quando as commissões encarregadas do exame de qualquer assumpto con--
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cluirem os seus pareceres, apresentando projectos de lei ou resolução, taes pareceresserã'! considerados como razões dos projectos, e entrarão com eUes em \ iscussão,
dispen adas as formalidades prescriptas para
os Jemais projectos iniciad s no Senado.
Art. 130. e os pareceres concluir'em pedindo informações, o adiamento ou que o assumpto seja submettido a outra Commis ão
serão considerados requerimentos e como
taes discu.idos e votados.
Art. 131. As indicações só poderão er o.ffel'ecirlas em occa ião opportuna, por escripto•.
assignadas pelos seus autores e apoIa· las
serâo remetLidas á Commissão respectiva.
Art. 132. As indicações, qu~ tiverem por
:fim alterur qualquer artigo deste Regimento,
não poderão ser discutidas sem previa parecer da. Com missão de Polic'ia,nem votadas na
mesma ses ão em que forem apresentadas.
Art. 133. Os requerimentos para entrarem
na ordem dos trabalhos, deverão ser apoiados
ao menos,.por cinco Senadores, e só poderão
ser offerecidos nas horas e occasiões mat'cadas pelo R.egimen to.
Art. 134. Os requerimentos serão vel'baes
ou escriptos.
Serão verbaes e independerão de apoiamenta e di cu. ,ão, sendo votarias com oualquer numero os que tiverem por fim pedir:
Publicação, pela imprensa, das informações do GOíerno, representações, petições
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e quaesquer documentos, cuja divulgação
seja 'le interesse publico;
Divisão da discussão e votaç'ão, na fórma
do Regimento;
Dispensa de impressão e de intel'stlcio da
discussão de qualquer projecto de lei ou l'esoluç'ão;
Dispensa de qualquer logar da Mesa, ou de
Commissão;
Prorogação da hora do expediente e da
sessão, nos casos dos arts. 98 e 99;
Levanta.mento da sessão por motivo de
pezar ou de regosijo publico;
Reclamação da ordem;
Art. 135. Serão tambem verbaes, mas só
sujeitos a votos havendo na Casa numero
legal, os requerimentos de urgencia para
apresentação de projecto:!, indicações e requerimentos, para que entrem em discussão, e
os de adiamento da discussão de qualquer
materia até 8 dias.
Serão escriptos os requerimentos que tive·
rem por fim:
Pedir informações ao Governo Federal ou
dos Estados sobre qualquer assumpto ou remessa de documentos officiaes ;
Propor a nomeação de commissão geral,
ou a de alguma commissão mixta ou espe·
cial interna ou externa;
Pedir o adiamento da materia em discussão, excepto na hypothese da 1a parte deste
artigo.
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Art. 136. A nenhum Senador sorei. permittido fazer seu o requel'imento de outro, depois de apresentado e retirado.
Querendo reproduzir a materia, usará, em
occa, ião propria, da iniciativa que lhe compete.
Art. 137. Os requerimentos e as indicações,
que não forem resolvidos na sessão legislativa em que tiverem sido apresentados,
ficarão prejudicados, tendo porém o autor o
direito de reproduzil-os.
Art. 138. As emeudas são suppressivas
substitutivas, additivas ou correctivas e de·
vem ser sujeitas a votos na ordem desta
classificação, tendo preferencia, na mesma
classe, as mais amplas.
Equivalem a emendas suppressivas as que
tiverem por fim separar artigos, paragraphos
ou periodos de qualquer proposição.
Art. 139. As emendas serão apoiadas por
cinco ou dez Senadores, pelo menos, conforme forem o1Ierecidas na 2'" ou na 3'" diScussão.
Art. 140. As das Commissões e as que tiverem cinco ou dez assignaturas, segundo a
discussão, indepelidem de apoiamento.
Art. 141. Não podem ser apresentadas
em projectos de interesse individual ou local
emendas que vizem e1Ieito geral ou comcomprehendam pessoa ou cou a divers:\.
Paragrapho unico. Exceptuam-se da dispo·
sição deste artigo os projectos concedendo
amnistia, aos quaes podem ser acceita.s
:aS64
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rent~s.

Art. 142. Não é permittido apresentar aos
projectos de leis annuas emendas com
caracter de proposições principaes, que
devem seguir os tramiteI) dos projectos de
lei. São consideradas taes as emendas quo
cream, reformam 0IU extinguem serviços e
repartições publicas,convertem em ordenado
parte ou ioda a gratificação estabelecida em
leis especiaes, revo~am leis de outra natureza. \lU mandam vl~orar as jâ revogadas.
Exceptuam-se, pôrem, as que tiverem por
fim reduzir ou suppr~mi~' de pezas publicas,
quando propostas ou aceitas pelas commissões que estudarem os respectivos projectos.
Art. 143. As emendas de augmento ou
diminuição de despeza só nas respectivas
rubricas do areamento. podem ser offerecidas
Art. 144.('") Na 2& e na 3" discussão de todos
oS projectos, esgotada a lista de oradores,
será suspensa a disc\lSsão e submettidas ás
respectivas Commissões, para, com urgf:lnc!a,
dar parecer, as emendas, que houverem sido
apresentadas.
Publicado o parecer da Commissão, proseguirá a discus ão, na qual não poderão ser
apl'eselltadas novas emendas.
Paragrapho unico. Si o a sumpto for con(') Vicia nota a.o al't. iO;!.
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siderado urgente por deliberação do Senado,
será dispensada. a remessa das emendai! a
Commissão.
Art.145. As emendas ou additivos offerecidos na 20. ou 3'" discus ão pódem ser de tacados para constituirem projectos distinctos.
Nesce caso passarão ante. de remetti·
dos á Camara por mail'! uma discussão, que
corresponderá a 30., podendo ser approvados
ou rejeitados.
Art. 146. Não são admissiveis em qualquer
discussão emendas ou additivos que não tenham immediata relação com a materia de
que se tratar.
Art. 147. As emendas da Camara dos Deputados a projectos do Senado, terão uma. só
discussão, que corresponderá a 2"', de qualquer projecto. e serão discutidas uma por
uma sem poderem ser alteradas. O Senado,.
porém, a requerimento de qualquer de seus
membros, poderá determinar que se faça a
discussão em globo. Serão sempre postas a
votos uma por uma.
Approvadas todas as emendas, serão remettidas com o projecto á Commissão de
Redacção para l'edigil-o de accordo com o
vencido.
Art. 148. A Mesa fará imprimir e distribuir, no pl'incipio de cada sessão legislativa,
lima synopse de todas as proposições d'uma
e outra Camara, e de quae.:lquer outIOS assumptos quer pendente de exame e paI'eceI'
de cómmissões quer resolvidos nà sessão
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anterior, com declaração das datas em que
foram presentes ao Senado.
Art. 149. Não. serão recebidas petições e
representações sem data, assignatura e seIlo,
ou concebidas em termos menos respeitosos.
As assignaturas serãq reconhecidas quando
a Me a julgar necessario.
Art. 150. As petições, memoriaes ou documentos, dirigidos ao Senado, deverão ser
entregues ao director da Secretaria ou apresentados por qualquer Senador na hora do
expediente e serão, segundo sua na~ureza,
remettid05 ás commissões competentes, depois de annunciados em resumo pelo lo
Secretario.
Art. 151. Os memoriaes e documeBtos se·
rão acompanhados de extractos, por onde
se conheça o seu conteúdo.
Art. 152. Se a Mesa julgai' que a materia
não é da competencia da Casa, emittirá
parecer, e o apresentará. ao Senado•
.Art. 153. Não se fará. distribuição aos Se·
nadores de papeis manuscrlptos ou impressos
sem autorização do Presidente.
TITULO VIII
DA DISCUSSÃo

Art. 154. Os projectos de lei ou resolução iniciados no Senado pas arão por tres
discussões.
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Art. 155. Os que vierem da outra Camara
e os apresentados pelas commissões do
Senado, terão duas discussões, correspondentes á 2" e á 3".
Paragrapho unico. Terão uma só discussão,
que corresponderá á 2", os projectos e proposições de que tratam os arts.1l2, 113 e 12L
. Art. 156. Os autographos dos projectos
ou proposições bem como os documentos a
elies relativos, estarão sobre a mesa, dura.ute
a discussão. Iocumbo ao tunccionario eocarregado do serviço das acta' recebeI·os e restituíL-os á Secretaria.
Art. 157. A palavra será dada pela ordem
em que for pedida e alternadamente,de modo
que a um orador que falle contra siga·se
outro a favor.
Para que isto se observe na inscrlpção, os
Senadores ao pedirem a palavra devem declarar si é pró ou contra que se vão pronunciar.
Pal'a.grapho unico. Se dois ou mais Sena·
dores pedirem simultanea,mente a palavra,
para faliar no mesmo sentido, compete ao
Presidente regular a precedencia.
Art. 158. Sempre que haja dois ou mais
projectos relativos ao mesmo assumpto,
havera discussão prévia sobre a prefcrencia
do que deve servir de base á discu são, sem
comtudo se entender que os outros ficam
prejudicado~ .
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Parn.grapllO UUlCO. Esta. discuss~o prévi:1
sobre a preferencia póde s'er feita em qualquer das discus ões em qUE) estiverem os
projectos.
Al't.150. A primeira disc]1 s~o çlc ÇlllaLqur.r
PNjQflto p'Mp d~Lr'se no dl~ seguinto \to d;\
disnibuiçao do seu impresso, ou antes, se esta
tiver sido dispensada.
Art. 160. Na la discussão dos projectos,
que será em globo, só se tratará da sua utilidade e constítucionaLidade, não sendo permittido adiamento nem emendas. Nesta
discussão 'cida Senador poderá fallar uma
vez. não devendo exceder de uma hora. O
autor do projecto terá preferencia.
P:1ragrapho umco. Nesta discussão, o
ol'a.dor poderá fi'LZer a critica de todo o
projecto,
Art. 161, Finda esta discús~o, o projecto
seríL votaqo em gLobo; se for approvado, irá
á commissão a qpe competir para interpor
parecer.
Art. 162. A 2a discussão dos projectos será,
a.rtigo p'Ol' a.rtjgo, !1eparadamente, com as
emendas olferecidas e finda. a de cada um
delles ( ') yroceder-se'{L a votação.

--"
(') Em virtude do que dispõe o art. 144 e do que
resolveu o enado, em sessão de i i de dozembro do
si dó apresentadas emenda. adisou"são dos artigos, aos quaes tiverem sido ella apre.
sonLaqas, so,'i suspen.t\.

1llOa.•e tiverem
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das emendas, excepto:
a) se as emendas forem suppreilsivas dos
artigos;
b) se o Senado, a requerimento verba:! de
algum Senador, assim o resolver.
§ 2. 0 As emendas substitutivas apresentadas pelas Oommissões terão preferencia na
votação.
Art. 163. O Senado poderá resolver, a
requerimento verbal de qualquer de seus
membros ou por proposta da Mesa, que a 2"
discussão se faça por titulos, capitulos, ou
secções, devendo a votação ser sempre por
artigos.
I
Art. 164. Approvado, sem emenda, em
2" discu são, o in"ojecto do Senado, ficará sobre a mesa para entrar opportrlromente em
3". Quando emendado, porém, será remettido á
respectiva Commi são, comaR emendas approvadas, afim de redigil-o conforme o vencido;
esta redacção será impre sa para a' 3" dis·
cussão, vindo com o primitivo projecto e
emendas.
Art. 165. A remessa de que trata o artigo precedente será dispensalla se as emenda contiverem ligeiras alterações.
Neste caso o proJecto só poderá ser subo
mettido á 3" discu são, decorridos dojs dias,
salvo disp usa. de intersticio.
Art. l66. A3" discussão versará so'pre todo
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o projecto. emendas approvadas e as que
tiverem sido oiferecidas nesse turno.
Art. 167. Tratando-se de Regimento ou de
projectos de lei divididos em titulos, ca.pitulos e artigos que envolvam materias diversas, o Presidente, a bem da ordem, ou a
requerimento de algum Senador, proporá
o processo a seguir, na 3" discussão se em
globo, por titulos, capitulos e artigos, e
o Senado resolverá, sem debate.
Art. 168. Terminada 3. 3" discussão, o Presidente porá a votos cm primeiro logar as
emendas nella oifereeidas e depois o projecto
com as alterações feitas; decidindo o Senado
atllrmativamente, considerar-se-ha o projecto
approvado.
Art. 169. Se as emendas adoptadas em
3" discussão contiverem materia nova, serão
mais uma vez discutidas na sessão se·
guinte, com os artigos a que e referirem.
Nesta nova discussão é vedado oiferecer
outra emendas, s~lvo de redacção.
Ârt. 170. Approvado definitivamente o
pl'ojecto, será remettido á Commissão <ie
Redacção.
Art. 171. As emendag, a proposições da
Camara dos Deputados, serão enviadas á
Commissão de Redacção, para redigil-as,
sem as incorporar ás proposições.
Art. 172. Apresentada e lida, a redacção
ficará sobre a me 'a para ser impressa no
jornal da Ca~a e discutida na sessão se-
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guinte. Se essa impressão for dispensada
poderá ser discutida immediatamente.
Nesta discussão poder-se-á Bupprimir ou
substituir algum termo, mas não um artigo ou parte deUe, nem alterar qualquer
de suas disposições, alvo na hypothese do
artigo seguinte.
Art. 173. Se o projecto envolver absurdo,
contradicção de artigos ou infringir a Constituição, o Senado decidirá. previamente este
pon to, por proposta da Mesa ou de algum
Senador.
Decidindo atIlrmativamente, será o projecto na sessão seguinte dado para discussão
a,flm de so.lIrer a. nocessaria. emendas, e voltará á Commissão para redigil-o de accordo
com o vencido.
Al'C. 174. Ao discutir·se a redacção,
salvo a hygothese do artigo precedente, cada
SenadGr só poderá faUar uma vez.
.
Art. 175. Na discussão, que será unica,
dos pareceres, indi9a.ções .e requerimentos
cada Senador só poderá. falIar uma vez, excepto o relator' ou autor, que poderá faUar
duas vezes.
Art. 176. Os requerimentos serão du,cuci·
dos e votados na parte da sessão destinada
ao expediente. Essa discussão, esgotada a
hora, continuará nas sessões seguintes, se o
Senado não conceder preferencia para a
apresentt\cão de outros requerimentos ou
indicações.
Art. 177. Se a ordem do dia for-trabalhos
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de comnUssões - a discussão dos requf'lrimenios prosegllil'á ate o fim da ses ão. I
Art. r78. Quando por falia de numero leD'al
não se puder votar qualquer materia da
drdepl do dia, depois de di cutida, ou não
havàndo quem queira "fazer, o Presidente a encerrará, adlando a vota~ão.
Art. 179. Na sessão se~uinté a ordem do
~ia começará pElla votlj.ção das rbátetias cujl!di cussã:o estiver encer.rada, salvo havendo
~iJ:'receres' sobre recorihecimentó de potleres
ou materia julgada urgente, que terão preferencia.
Art. l80. O encerramento de uma discussão lião prejudica. a das matarias que se
seguirem na ordem do dia, até !lue esta se
esgote.
Art. 181. Iniciada a cUscussão de qualquer
materia, n~o será interrompida para tratar-se de outra, s'alvo adiamento ou questão
d~ ordem suscitada a respeIto della. '"
Al·t. 182. As materías, com discussão en
cerrada, que pãp forem' resolvldas na sessão
legislativa e ficarem para a seguinte, corisiderar·sc-ão adiadas para continuarem
a ser discutidas, nos termos em que se
acharem.
Art. 183. Os adiamentos são por tempo
fixo ou indeterminado.
O adiamento por tempo fixo tem logar:
1.0 Para ser o projecto remettido a alguma.
das commissões
da ICasa. ;
..
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2.° Para 01' discutido em din. determina10.
Art. I 4. O adiamento por tempo indeterminado ou para a legi latura eguinte equivale á rejeição da matet'ia principal.
§ 1.° O a.diament'J por tempo indeterminado, da discussã.o de emendas da. Camn.ra
dos Deputados. rejeitada pelo Senado e lU<lontidas pela me,,;)ua Camara, é permíttido.
§ 2.° li:ste a.diamento, porém, só se consideral'á approva.do, se obtiver doís terços
dos votos pre 'en t.es.
Art.185. Os adiamentos s6 poderão \ler proposto pelos Senadores, quando lhes couber
LI. vez de faltar, ainda que não queiram m tivaI-os, mas ~ó erão discuti os depois de
apoiados por ciuco Senadore .
Art. 186. O Senador que requerer o adiamento da discussão de qualquer materia não
perde a vez de faliar sobl'e ella.
Art. 187. Quando se requerer o adiamento
dn. discussão de uma mLl.~el'ia ou s~ ~uscitar
,01)1'e ella questão. de ordem, o incidente
:;,ará suhmettülo á votação e se proqedel'á
conforme o vencido.
Não havendo numero para votar, julgarse-á prejuJicaio o incitlente 'e conLinual'á
<lo discu ão da matel'h principal.
Art. I 8. E' vedado, na me ma discu, ão.
reproduzir adiamente> , ainda que em termos
ou pal'a fins differentes, salvo para. ser o
projecto, antes de votado em 3" di cu ab,
u.jeito a exame de alguma commi ão, caso.
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parecer.
Art. 189. E' licito ao Senador requerer que
um projecto appt'ovado em 2' discussão,
vá 11 qualQ.uer das Commis ões.
Art. 190. O Senador que quizer propor
urgencia, u ará da formula: «Peço a palavra para negocio urgente. »
Art. 191. Urgente para interromper a 01'·
dem do dia só se deve entender a materia
que ficaria projudicada se não fosse tratada.
illlll1ediatamente.
Art. 192. A urgencla nã.o importa sessã.o
permanente.
Art. 193. A discu ão da materia julgada
urgente pôde ser adiada se o debate
mostrar que o assumpto não ficará prejudicado não sendo resolvido immediatamente.
Art. 194. Nas materias sujeitas a duas
discussões. a urgencia dispensará o intersticio da 2& para a 3"; nas sujeitas a tres
dispensará a 1& e o intersticio da 2· para a 3"'.
Art. 195. Só nos casos de invasãe, motim
ou revolta poderão as tres discussões ser
feitas no mesmo dia, se assim o resolver
o Senado.
Art.196. Nas questões de ordem, que serão
decididas pelo Presidente, havel'á, recurso
para o Senado, quando requerido por qualquer de seus membros. O Presidente poderá,
independente de requerimento, submetter ao
Senado a decisão das questões.
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Al't. 197. Em qualquer disCllS ão podel'tt o
projecto ser remettido a uma Commissão,
se o Senado (~sssim deliberar.
Al't. 198. Salvas as disposições especiaes
dllste Regim!!nto, cada Senador poderá fal1ar
duas vezes na mesma discussão; o relator do
parecer que concluir por projecto, ou o
a.utor deste, poderá. faUal' mais uma vez no
:tim do debate.
TITULO IX
DAVOTAÇÃO

Art, 199. A votação pôde ser feita por tres
maneiras: 1", symbolica ; 2", nominal; 3",
por escrutinio secreto.
Art. 200. C) Em regra ter{~ logar a votação symbolica; a nominal só nos casos do
( • ) LEI n.
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(l'tegula a ndministração do Districto Federal).
J\rt. 3. 0 O 'Ueto opposto llM!a Prefeito às lois 6
resoluQ5es do Conselho, na fôrma do arl. ia da loi n.
493, de iII de julho de 1898, ser;, submettido ao coohecimeoto do :::ienado, qualquer que seja a natureza daquelles actos.
E' derrogado o § 2" do citado artigo.
Paragl'l'l'ho unieo. Se entenderá appl'ovado o lJelo,
si n necisíio do Senado, rejeitando-o, nao reunir dous
terços de votos, do Senadores presentes,"
( A votaQão é symbolica salvo resolução em cbntmrio, do 'eoado.)
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art. 37 § 3° da 'Constituição Oll qua,ndo o
Senado a determinar, a requerimento verbal
de algum Senador.
A votaçfio por escrutinio secreto far·se-á
nas eleições e noS negocias de in teresse par·
ticular, tael) como: pensões, remis ões de divida , revelamentos.de prescripções, licenyas
a funccion!trios publicas, reformas, aposentadorias, jubilações e outros de semelhante
natureza.
Art. 201. A votação symbolica . e praticará levantando·se os Senadores que approvarem e ficando entados os de opinião con'
traria.
Paragrapho unico. Se o resultado dos votos
fôr tão manifesto que, á primeira vista, se
conheça a maioria, o Pres~dente o publicará;
não o sendo, ou se algum' Senador o
requerer, os Secret,wios contarão os votos,
primeiro dos que se levantaram e em seguida dos que ficaram sentados, que para
esse fim, e por seu turno se levantarão a
convite do Presidente.
Art. 202. Na votação Dominai, o l° Secretario fará a chamada dos Sapadores que
compareceram á sessão, respondentlo - sim
- ou - não - á mediria que furem chamados; os 3° e 4° Secretarias tomarão Dota
dos votos, que em seguida serão lidos, publicando o Presidente o resultado.
Art. 203. A votação por escrutinio secre·
to, tratando-se de eleições", far-se-á por
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meio dQ cedulas escriptas, sendo estas lançadas em urnas que os continuos cOrrerão por
todos os Senadores. Apl'esentadas á Mesa
todas as cedulas10 lo Secretario as contará.e
publicará o numero dellas; em seguida pas·
sará uma por uma ao Presidente, que lerá.
em voz alta o contendo e a entregará ao
2° Secretario. Concluída a apuração, o Presidente publicará ore ultado .
.Art. 204. A votação por e crutinio secreto
sobre negocios de interesse particular se
praticará por meio de e pheras, lançando
cada Senador em uma urná uma. csphera
branca, se o voto for favoravel, preta se
for contrario.
Para este fim receberá. do continuo duas
espheras.
A que não for utilizada para exprimir o
voto, será lançada em outra urna e servirá.
para conferir o resultado da Totação.
Art. 205. Nenhum Senador presente poderá escusar-se de votar, salvo se não tiver
ass istido á discussão.
Não poderá, porém, votar nos assumptos
em que tiver interesse individual, conservando-se, entretanto, no recinto.
Art. 206. A votação não se interrompe,
excepto por falta de numero legal de Senadores.
Art. 207. Dando-se empate em uma votação será eUa repetida na sessão eguinte;
se o empate se reproduzir, o Presidente decidirá, por meio do voto de qualidade.
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TITULO X
DO SENADO COMO TRIBUNAL DE JUS'l'IÇ'A

Art. 208. Tendo o Senado de deliberar
como tribunal de justiça para o julgamento
do Presidente da Republica. e dem is fun·
ccionarios federaes,n<L fórma da Con iituição
será presidido pelo Presidente do Supl'emo
Tribunal Federal e proferirá sua sentenças
por dois terços de votos dos membros presentes.
Art. 209. Para esse fim, o logo que sejam
enviados os documento indispensaveis ao
processo, o Presidente do Senado ofliciará ao
do Supremo Tribunal Federal convidando-o
a assumir, no dia e hora designados, a presidencia do Senado, afim l1e que e te se constitua om Tribunal de Justiça.
Art. 210. O processo e julgamento será o
estabelecido na respecti,a lei.
TITULO XI
DA CORRESPONDENCIA. DO SENADO

Art. 211. O Senado corresponde-se:
1.· Com o Presidente da Republica por meio
de commissões ou de mensao"ens assignadas
!leIo Presidente do Senado em nome e representação deste.
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2. 0 Com a Camara dos Deputados por meio
de com missões ou de offi.cios do 10 Secretario dirigidos ao lo Secretario da referida
Camara.
3 o Com os Ministros de Estado por intermedio de suas Commissões em conferencias
ou por &icripto, segundo a natureza dos negocios e por offi.cio do lo secretario.
4. o Com os governadores dos Estados por
omcio do lo Secret:l.rio em no l1e da Me a.
TITULO Xli
DA ECONOMIA

INTERNA DO
POLICIA

SENADO E SUA

Art. 212. A Mesa fará manter a ordem e
() respeito indispensaveis dentro do edificio
dJ Senado, exercendo, outrosim, a attribuição de distribuir e (j calizar o serviço da
Secretaria, empregando para esse fim os
meios facultados no regulamento da mesma
Secl'etaria.
Art. 213. E' permittido a qualquer pessea,
vestida decentemente,assistir ás se sões, comtanto que entre para o edificio sem armas e
conserve-se em silencio.
Art. 214. Quando por atJiuencia de espectadores não for sulficiente o espaço das
,ga.lerias, o Presidente poderá franquear-lhe
a entrada em outro logar, donde possam
assistit' ás sessões, evitando-se,em todo caso,
2864
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Art. 215. Se dentro do ed.ificio do Senado
alguem pel'turbar a ordem, depois da primeira advertencia. o Presidente mandará.
pol-o em custodia; feitas as averiguaçõell
necessarias, scientificará. o Senado para sol·
tar-se o paciente ou entregai-o á. autoridade
competente, com otncio do l° Secretal'io,
participando a occurrencia.
Art. 216. Ao MinisLro da Fazenda serão
enviadas as folhas do subsidio dos Sena·
dores e as dos vencimentos dos empregados
da Secretaria, afim de serem pagas pelo
Thesouro Federal, e dellas se remetterá uma
cópia ao Ministerio do Interior.
. Al't. 217. O director da Secretaria, sob a fiscalização da Commissão de Policia, servirá
de thesoureiro das quantias que forem votadas na lei de orçamento para as despezas
ordinarias e eventuaes da Casa. Recolherá. a
somma que receber do Thesoul'o Federal,
em cofre seguro, de que terá. uma chave o
director e outra o vice·director, ou então a
algum estabelecimento bancario, se assim
o julgar mais conveniente a Commissão de
Policia.
Art. 218. No primeiro trimestre de cada
anno, o dito thesoireiro apresentart a ne·
cessaria conta do que recebeu e despendeu,
e do saldo que existir em caixa, afim de ser
examinada Q approvada pela Commissão de
Policia.
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TITULO XIII
DA SECRETARIA

Art. 219. A Secretaria do Senado terá.
um director, um vice-director, um biblio·
thecario e archivista, sete ofliciaes, um por·
teiro e um ajudante para o serviço do
salão, um porteiro c um ajudante para o
serviço da Secretaria e doze continuos.
Art. 220. O director e demais empregados
da Secretaria serão nomeados. dispensados
do serviço e demittidos pelo Senado, em
virtude de pl'oposta da Commissão de Policia.
Paragrapho uníco. Pal'a as vagas de porteiros e seus ajudantes serão nomeados
os continuos nabilitados.
Art. 221. Um regulamento especial marcará. os deveres e attribuições de cada um
dos empregados de que trata, este titulo.
Art. 222. Os titulas de nomeaçãu de todos
os empregados serão lavrados na Secretaria
E' assignados pelo Presidente a Secretarios.
Art. 223. As pessuas enci1rregadas do asseio e limpeza do edificio não terão titulo de
nomeação, podendo ser chamadas e rlespedidas pelo director. O numero dellas será
marcaLlo pelo lo Secretario, de accordo com
as exigencias do serviço.
Art. 224. O l° Secretario, por despacho,
não havendo inconveniente, mandará passar
as certidões pedidas ao Senatio, de documentos existentes na Secretaria, regu-
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lando-se esta quánto aos emolLlmentos, pelo
estabelecido em lei,
Senado Federa.l, 7 dedezembro de 1903.Jose Gomes Pinhei1'o Machado, Presidente.Joakim d'O. Catunda. )0 Secretario, - Nilo
Peçanha, 3° Secretario servindo de 2°. Henrique ~ Coutinho, 4° Secretario, servindo
de 3°.- A. Azeredo, servindo de 4° Secretario,
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